
                                                      Uchwała Nr XXVIII/ 201/10
                                                     Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                        z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie

               Na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska 
w Żelechowie uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje  się  Statut  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Żelechowie  w  brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc:
1) Uchwała  Nr  XXXV/225/97  Rady Miejskiej  w Żelechowie  z  dnia  17  października 

1997r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  w 
Żelechowie.

2) Uchwała Nr XI/74/99 Rady Miejskiej  w Żelechowie z  dnia 28 maja 1999 roku w 
sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                                                                                                                          (-)
                                                                                                                                        Mieczysław Marczak

              



Załącznik do Uchwały   Nr XXVIII/ 201/10
                                                                                    Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                        z dnia 29 kwietnia 2010r.
STATUT                 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W ŻELECHOWIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, zwany w dalszej części niniejszego 
Statutu „Ośrodkiem Kultury”, został utworzony na mocy uchwały Nr XII-32/76 Rady 
Narodowej  Miasta  i  Gminy  w  Żelechowie  z  dnia  7  grudnia  1976  r.  w  sprawie 
powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 

z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst. jedn. Dz. U. z  2009r. 
      Nr 152, poz.1223),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157,poz.1240)
6) niniejszego Statutu.

§ 2

1. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną 
od momentu wpisu do rejestru instytucji kultury.

2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Żelechów.

§ 3

1. Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Żelechów.
2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Żelechów.

§ 4

      Ośrodek Kultury używa nazwy „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie” w 
pełnym    
      brzmieniu oraz nazwy skróconej  „M-GOK”.

§ 5

1. W skład Ośrodka Kultury wchodzą:
1) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z punktem bibliotecznym przy Zespole 

Szkół w Stefanowie,
2) Dom Kultury – koła zainteresowań.



2. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny.
3. Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor.

Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6

1. Podstawowym celem działania Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności 
kulturalnej polegającej na tworzeniu i upowszechnianiu kultury.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1) pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze oraz współtworzenie jej wartości,
2) edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę,
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
4) zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz 

upowszechnianie wiedzy i kultury,
5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i 

artystycznego,
6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych,
7) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania kulturą i sztuką,
8) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – kolonie, 

biwaki, rajdy, wycieczki,
9) tworzenie warunków integracji, rozwoju, promocji środowisk twórczych,
10) wypracowywanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,
11) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3. Zadania wymienione w ust. 2. Ośrodek Kultury realizuje poprzez:
1) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
3) popularyzację książki i czytelnictwa,
4) prowadzenie  stosownie do społecznego zapotrzebowania  kół zainteresowań,
5) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji artystycznej dzieci i 

młodzieży w Domu Kultury i placówkach oświatowych,
6) współpracę z innymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi oraz 

stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
7) upowszechnianie różnych form twórczości artystycznej, a w szczególności: 

muzyki, tańca, teatru, śpiewu,
8) inspirowanie rozwoju i otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
9) popularyzowanie działań Ośrodka Kultury w środowisku.

§ 7

1. Działalność kulturalną Ośrodek Kultury może prowadzić między innymi w 
następujących formach:
1) prowadzenie kół zainteresowań.
2) organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali,
3) organizowanie spektakli, koncertów i wystaw,
4) wypożyczanie książek i czasopism,
5) organizowanie imprez rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,



6) organizowanie dyskotek i zabaw tanecznych,
7) współorganizowanie oraz techniczną obsługę miejskich i gminnych imprez o 

różnorodnym charakterze (patriotycznych, integrujących wspólnotę lokalną itp.).

§ 8

Ośrodek Kultury współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez:
1) podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie kultury,
2) udostępnianie obiektów, sprzętu technicznego itp. dla potrzeb imprez kulturalnych.

§ 9

1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie rocznych planów działania.
2. Dyrektor M-GOK składa Radzie Miejskiej w Żelechowie coroczne sprawozdania z 

prowadzonej działalności.

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10

1. Organem zarządzającym Ośrodka Kultury jest Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Żelechowa.

§ 11

Dyrektor Ośrodka Kultury jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych w M-GOK, a w szczególności podejmuje 
decyzje w sprawach:

1) zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych.

§ 12
 

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury ustala Dyrektor w Regulaminie 
Organizacyjnym. 

Rozdział IV
MAJĄTEK I FINANSE

§ 13

1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 
środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana ze środków przekazywanych przez 
Radę Miejską w Żelechowie, z własnych środków uzyskanych z prowadzonej 
działalności oraz innych źródeł.



§ 14

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy 
zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem dotacji ustalonej przez organizatora.

2. Rachunkowość Ośrodka Kultury prowadzona jest przez Urząd Miejski w Żelechowie 
według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 16

Ośrodek Kultury prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 17

Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym do jego nadania.

WICEPRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Żelechowie
                                                                                                                                                          (-)
                                                                                                                                        Mieczysław Marczak


