
Uchwała Nr XXX/ 197/ 2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 kwietnia 2005roku 

 
w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 10 i art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje: 

§ 1 
 
 
Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
 
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Brzesku:  
1)Nr XV /179/2000 z dnia 29 marca 2000r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku  
2) Nr XVII/197/2000 z dnia 28 czerwca 2000r w sprawie zmiany Statutu  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku  

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska . 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

 

 
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXX/197/ /2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 kwietnia 2005 r. 
 
 
 
S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY w Brzesku 
 
I.Postanowienia ogólne: 



 
§ 1 
 
Miejski Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, której podstawowym 
celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. 
 
§ 2 
 
Miejski Ośrodek Kultury działa 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), 
3)ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1014 z późn. zm.), 
4)niniejszego Statutu. 
 
§ 3 
 
Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Brzesko. 
 
§ 4 
 
1.Miejski Ośrodek Kultury działa na obszarze Gminy Brzesko. 
2.Miejski Ośrodek Kultury może współdziałać z instytucjami kultury oraz 
organizować imprezy artystyczne i kulturalne także poza obszarem Gminy 
Brzesko. 
 
§ 5 
 
Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest miasto Brzesko. 
 
§ 6 
 
Miejski Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu. 
 
§ 7 
 
1.Miejski Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną. 
2.Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
ustalonych dla instytucji kultury. 
 
§ 8 
 
1.Gmina Brzesko nie odpowiada za zobowiązania Miejskiego Ośrodka Kultury z 
zastrzeżeniem art. 24 i 25 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
2.Miejski Ośrodek Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy Brzesko. 
Wysokość dotacji określa uchwała Rady Miejskiej. 
3.Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie określonym 
przepisami prawa sprawuje Burmistrz Brzeska. 
 
II. Przedmiot i zakres działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. 
 
§ 9 
 
1.Podstawowym celem statutowym Miejskiego Ośrodka Kulturalnego jest 



prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu oraz 
upowszechnianiu i ochronie kultury. 
2.W tworzeniu programu działalności kulturalnej określającego jej cele i 
kierunki, Miejski ośrodek Kultury współdziała ze społecznym ruchem 
kulturalnymi innymi instytucjami kultury.  
3.W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury działa Rada Programowa, jako ciało 
doradcze i inspirujące. Powoływana jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie Brzesko oraz 
mieszkańców Gminy Brzesko. 
 
§ 10 
 
Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy: 
1/ rozpoznanie oraz pobudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 
2/ przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, 
3/ kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
4/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
zainteresowania wiedza i sztuką,  
5/ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,  
6/ tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i 
artystycznego. 
 
§ 11 
 
Zadania w zakresie działalności kulturalnej Miejski Ośrodek Kultury realizuje w 
szczególności poprzez: 
1)organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, 
2)inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze, 
3)podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, 
4)działalność instruktażowo-metodyczną, 
5)organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie 
popularyzacji dorobku kulturalnego, 
6)inspirowanie i promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form 
twórczości, 
7)działalność wydawniczą. 
8) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
 
§ 12 
 
W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną, Miejski 
Ośrodek Kultury może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić 
impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji, szkolenia, 
reklamy, działalności wydawniczej oraz inne działania gospodarcze. 
 
III. Organizacja i zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. 
 
§ 13 
 
Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin 
organizacyjny. Regulamin nadaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Burmistrza 
Brzeska. 
§ 14 
 
Kształt struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury powinien być 
dostosowany do wymagań realizacji programu działalności kulturalnej 
ustalonego we współdziałaniu z Radą Programową oraz zapewniać efektywne 
wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowo-materialnych 



zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
§ 15 
 
1.Miejskim Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor 
powoływany i odwoływany przez Burmistrza Brzeska. 
2.W celu powołania Dyrektora Burmistrz może przeprowadzić konkurs. 
3.Dyrektora powołuje Burmistrz na czas określony lub nieokreślony po 
zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej 
instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. 
Odwołanie następuje w tym samym trybie. 
4.Organizator przedstawia kandydatowi na stanowisko dyrektora warunki 
organizacyjno-finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury. Kandydat przedstawia 
organizatorowi program działania Miejskiego Ośrodka Kultury. 
5. Burmistrz może zatrudnić na wniosek dyrektora jego zastępcę. 
 
§ 16 
 
1.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury jest pracodawcą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy. 
2.Dyrektor ustala regulamin wynagradzania w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Jeżeli w instytucji działa zakładowa organizacja związkowa , pracodawca 
uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. 
3.W porozumieniu z Burmistrzem dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury może 
tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności 
kulturalnej. 
 
IV. Gospodarka majątkowa Miejskiego Ośrodka Kultury. 
 
§ 17 
 
1.Miejski Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie składnikami majątkowymi 
przekazanymi przez Burmistrza Brzeska do prowadzenia działalności kulturalnej 
oraz uzyskanymi w wyniku własnej działalności kierując się zasadami 
efektywności oraz legalności, gospodarności i celowości ich wykorzystania. 
2.Zakres samodzielności dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w 
gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określa 
pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza. 
3.Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury współdziała z głównym księgowym na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami.  
 
Zasady gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury. 
 
§ 18 
 
1.Miejski Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami zgodności, gospodarności, 
celowości i efektywności ich wykorzystania. 
2.Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan 
działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji ustalonej przez 
Radę Miasta zgodnie z § 19 ust. 3. 
 
§ 19 
 
1.Miejski Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z 
uzyskanych przychodów. 



2.Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej 
działalności z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje otrzymane z 
budżetu Gminy Brzesko, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z 
innych źródeł. 
3.Wysokość rocznej dotacji na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury ustala 
Rada Miejska w Brzesku. 
 
§ 20 
 
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury. 
 
Postanowienia końcowe 
 
§ 21 
 
Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury może dokonać Rada Miejska w 
trybie przewidzianym dla jego uchwalania. 
 
§ 22 
 
Likwidacja Miejskiego Ośrodka Kultury może nastąpić na podstawie stosownej 
uchwały Rady Miejskiej. 
 


