UCHWAŁA NR XIII/134/12
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 21 września 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim.
Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz art.40 ust.2, pkt. 2 oraz art.41 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142.poz. 1591), Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz.
984 z 2002 r., Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2003r., Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806 z 2004 ,Nr 172, poz.1441 z 2005 ,Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181,
poz.1337 z 2006 ,Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007, Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz. 1458
,Nr 52, poz. 420 z 2009, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz.142,Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675 z 2010r., Nr 40,
poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777,Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281 z 2011r., oraz z 2012 Nr 149, poz.
887) uchwala się , co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/296/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 13 czerwca 2001r.w
sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim, zmieniona uchwałą nr XXI/183/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
8 czerwca 2005 r. dotyczącą zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim
i uchwałą nr XXI/204/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/134/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 21 września 2012 r.

STATUT
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
zwany dalej „M-GOK” utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
20.05.1994r. Nr XXXII/210/94 i uchwały Nr XXIII/239/2000 z dnia 11 listopada 2000r. w sprawie nadania
imienia Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pom. działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.);
2) ustawy z dnia 25 października1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz.406);
3) niniejszego statutu;
4) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury;
5) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tj. Dz. U. z 1997r. nr 85, poz.539 ze zm.).
§ 2. 1. Siedzibą M-GOK jest budynek przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pom. z filiami:
w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące.
2. Terenem działania M-GOK jest Rzeczpospolita Polska
3. Organizatorem M-GOK jest Gmina Kowalewo Pom.
4. Nadzór nad M-GOK pełni Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego.
Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3. 1. M-GOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju
i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród
Kowalewo Pomorskie.

mieszkańców miasta i gminy

2. Celem M-GOK jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenie jej wartości, a w szczególności:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4) zespołowe uczestnictwo w kulturze;
5) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę;
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6) promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych miasta i gminy z zakresu amatorskiej
twórczości artystycznej;
7) indywidualizacja form aktywności kulturalnej;
8) masowe imprezy kulturalne;
9) zaspokajanie potrzeb czytelniczych.
3. M-GOK może realizować cele ujęte w § 3 ust.2 przy współudziale innych instytucji, organizacji,
stowarzyszeń o podobnych zadaniach w mieście i regionie oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zakres działania M-GOK :
1) organizacja i prowadzenie sekcji, kół, klubów zainteresowań;
2) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, aukcji, giełd sztuki;
3) organizacja imprez rozrywkowych, turystycznych, ekologicznych;
4) prowadzenie impresariatu artystycznego;
5) prowadzenie nauki języków obcych;
6) świadczenie usług plastycznych, reklam fotograficznych;
7) prowadzenie działalności wydawniczej;
8) świadczenie usług kserograficznych, fotograficznych,
9) prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej, dzieł sztuki, książek i artykułów użyteczności
kulturalnej;
10) prowadzenie ognisk artystycznych;
11) organizacja imprez państwowych, miejskich, religijnych, okolicznościowych, rodzinnych;
12) świadczenie usług gastronomicznych;
13) zakup książek, prenumerata czasopism;
14) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych także w filiach bibliotecznych;
15) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, czytelniczej oraz popularyzacja książek;
16) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad filiami i punktami bibliotecznymi;
17) działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawnych, bezrobotnych ,itp.)
;
18) organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu;
19) tworzenie punktów powszechnego dostępu do Internetu;
20) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, itp.;
21) świadczenie innych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, z których dochód przeznaczony będzie na
cele statutowe Ośrodka.
5. Zadania określone w § 3 ust. 4 realizuje M-GOK na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych
przepisami prawa.
Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 4. 1. Organem zarządzającym M-GOK jest Dyrektor, który kieruje instytucją oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora M-GOK dokonuje Burmistrz Miasta
Kowalewa Pomorskiego.
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4. Dyrektor przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta plan finansowy oraz
wykonania.

sprawozdanie z jego

5. Dyrektor opracowuje wprowadza regulamin organizacyjny, określający strukturę wewnętrzną jednostki.
6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników M-GOK.
7. Szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialności pracowników jak również ich
wynagrodzenia ustala Dyrektor M-GOK.
8. Organem doradczym jest Rada Programowa. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor M-GOK
spośród osób wytypowanych przez organizacje społeczne działające na terenie gminy.
9. Przewiduje się możliwość utworzenia w M-GOK jednego stanowiska Zastępcy Dyrektora.
10. Powołanie zastępcy wymaga uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
Rozdział 4.
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA M-GOK
§ 5. 1. M-GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Działalność M-GOK jest finansowana z dotacji przekazywanej z budżetu gminy, dochodów własnych
i pozyskanych z innych źródeł.
3. M-GOK może prowadzić działalność usługową i gospodarczą w zakresie spraw określonych w § 3 ust.4
4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są dochodami własnymi z przeznaczeniem na działalność
statutową.
5. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan finansowy opracowany przez
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Gminę.

Dyrektora

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6. 1. M-GOK używa pieczątki podłużnej z napisem Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 13.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
Nowelizację przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej spowodowała konieczność dokonania zmian w postanowieniach Statutu. Oprócz zmian
merytorycznych , proponuje się ustalenie nowego tekstu Statutu, co uzasadnia konieczność uchylenia uchwał
poprzednio obowiązujących.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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