
 

 

Uchwała Nr LIV/298/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej 
w Ujeździe  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. 
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.  Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009r.  Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 
poz. 675)oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 
poz.364, z 2003r. Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz.2081, Nr 96 poz.874, z 2004 r. Nr 11 poz.96, 
Nr 261 poz.2598, z 2005r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz.1111, z 2006 Nr 227 poz.1658, z 
2009 Nr 62 poz.504), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Nadaje się Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej w Ujeździe Statut 
stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ujazd 

§ 3. 

 

Traci moc Uchwała Nr XXV/143/2000 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2000r. 
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej 
w Ujeździe 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan KałuŜny  

 

 

 



 

 

 

                   Załącznik do Uchwały Nr LIV/298/2010 

                   Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. 

STATUT 
MIEJSKO - GMINNEGO O ŚRODKA DZIAŁALNO ŚCI KULTURALNEJ 

W UJEŹDZIE 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§ 1 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe zwany dalej „Ośrodkiem 
Kultury” powołany uchwałą Nr XXV/143/2000  z dnia 28.08.2000 r. Rady Miejskiej 
w Ujeździe jest samorządową instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności 
kulturalnej, jako zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym. 

  

§ 2 

Ośrodek Kultury działa na podstawie:  

1.Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1968 r. nr 12 poz.63 ze zmianami 
1984 nr 26 poz. 129, z 1989 nr 29 par. 155, nr 35 poz.192, z 1990 nr 34 poz.198).   

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 
z późniejszymi zmianami) .  

4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej w związku z reformą administracyjną (Dz. U. z 1998 r. Nr 
106 poz. 668 art. 130).  

5. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136 art. 29).  

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, 
poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146.) 

7. Postanowień niniejszego statutu.  

§ 3 

 

1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Ujazd zwana dalej Organizatorem.  

2. Zadania Organizatora wykonuje Burmistrz Ujazdu  

3. Organizator zapewnia Ośrodkowi Kultury warunki niezbędne do prowadzenia działalności 
i rozwoju oraz utrzymania obiektów, w którym ta działalność jest prowadzona. 



 

 

 

§ 4 

1. Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w Ujeździe przy  ul. 3 Maja 5 

2. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury nr      
1/92 prowadzonym przez Urząd Miejski w Ujeździe.  

3. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Miasto i Gmina Ujazd.  

4. Ośrodek Kultury uŜywa pieczątki podłuŜnej z napisem "Miejsko-Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej w Ujeździe”.  

 5. Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i 
organizacjami społeczno – kulturalnymi organami władz publicznych zajmujących się 
działalnością kulturalną.  

 

Rozdział II 
 

CELE  I  ZADANIA   
 

§ 5 
 

Głównym celem działalności Ośrodka Kultury jest wielokierunkowa  działalność w zakresie 
upowszechniania kultury oraz pozyskanie i przygotowanie społeczności do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 
 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury naleŜy: 

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę . 

2. Przygotowanie i tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

3. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy.  

4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
     zainteresowania wiedzą i sztuką. 
 
5.  Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŜe rękodzieła ludowego i artystycznego; 
 
6. Tworzenie warunków do zachowania i prezentowania  dziedzictwa kulturowego regionu 

7. Upowszechnianie i popularyzacja  zwyczajów i tradycji wszystkich środowisk miasta i    
gminy. 

8. Organizowanie zwyczajowo przyjętych imprez i uroczystości.  

9.  Popularyzacja ksiąŜki i czytelnictwa. 

10. Gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie czytelnikom zbiorów 
bibliotecznych.  

11. Prowadzenie filii i punktów bibliotecznych. 

12. Współdziałanie w dziedzinie kultury z organizacjami społecznymi i organizacjami 
mniejszości narodowych  działających na terenie gminy . 

13. Prowadzenie czytelni internetowej 



 

 

14. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 
 

§ 6 

Ośrodek Kultury swoje cele i zadania realizuje poprzez organizowanie i tworzenie warunków 
do zespołowego uczestnictwa w kulturze, róŜnorodnych form edukacji kulturalnej, 
indywidualnej aktywności kulturalnej, imprezy  kulturalne, między innymi: 
 

1. koncerty, spektakle  wystawy, odczyty, spotkania autorskie  i inne imprezy o 
charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym. 

2. sekcje,  zespoły zainteresowań, pracownie specjalistyczne.  
3. kursy,  warsztaty, seminaria, konkursy z róŜnych dziedzin kultury i sztuki. 
4. organizację letniego i zimowego   wypoczynku dla dzieci. 

      5.   wycieczki, wyjazdy do profesjonalnych instytucji kultury , spotkania mieszkańców , 
      6    organizację imprez plenerowych, okolicznościowych , i rozrywkowych.  
      7.   organizowanie cyklicznych imprez ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury               

lokalnej i regionu.  

§ 7 

Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność na podstawie własnego planu na dany rok 
kalendarzowy, przekazanego Radzie Miejskiej, opracowanego zgodnie z moŜliwościami 
finansowymi Organizatora a takŜe pozyskanymi środkami finansowymi przez Ośrodek 
Kultury.  

Rozdział III 
 

ORGANIZACJA I ZARZ ĄDZANIE  
 

§ 8 
 

1. Organem  zarządzającym Ośrodka Kultury jest Dyrektor 
 

2. Nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Burmistrz Ujazdu 
 

                                                              § 9 
 

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka Kultury i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do obowiązków Dyrektora naleŜy w szczególności: 

- kierowanie sprawami działalności podstawowej , finansowej i administracyjnej; 

- wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych 

- zatrudnianie  i zwalnianie pracowników Ośrodka Kultury. 

- nadzór nad zbiorami i majątkiem Ośrodka Kultury 

3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury winni posiadać odpowiednie do zajmowanych 
stanowisk kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

 



 

 

 
                                                             § 10 
 
 

Ośrodek Kultury swoją statutową działalność prowadzi w oparciu o budynek Ośrodka Kultury 
w Ujeździe oraz placówki terenowe przekazane w zarząd lub uŜyczenie.  

 
                                                            § 11 

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i podległych placówek określa Regulamin 
Organizacyjny nadany przez Dyrektora 

 
Rozdział IV 

GOSPODARKA FINANSOWA  
 

§ 12 
 

Ośrodek Kultury prowadzi  gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dn. 
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110 
poz. 721 z 1997 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ((Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146.) i samodzielnie 
gospodaruje przydzielonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 
posiadanych środków kierując się efektywnością ich wykorzystania  

 
§ 13 

1. Ośrodek Kultury na pokrycie kosztów swojej działalności otrzymuje od Organizatora 
dotację roczną w wysokości określonej w uchwale budŜetowej. 

2. Koszty działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji Ośrodek Kultury pokrywa 
z uzyskanych przychodów. 

 
                                                         § 14 

 
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest  plan działalności zatwierdzony przez 
Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji. 

 
                                                         § 15 

Obsługa finansowo-księgowa Ośrodka Kultury prowadzona jest przez Gł. Księgowego w 
siedzibie Ośrodka Kultury w Ujeździe  

                                                         § 16 

Ośrodek Kultury uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł: 

1. dotacja Organizatora 
2. najem lokali, pomieszczeń, sprzętu  oraz innych składników majątkowych 
3. darowizn osób prawnych i fizycznych  
4. innych źródeł 

 



 

 

                                                                § 17 
 

Dochód uzyskany z najmu lokali i sprzętu, darowizn i innych źródeł przeznacza się na 
działalność statutową Ośrodka Kultury 

 

Rozdział V 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

                                                       § 18 
 

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 

  

  

  

 


