UCHWAŁA Nr XLIII/294/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2007 roku 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 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 13 ust. 2 pkt 2 w
związku z art. 32 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w
Brzesku Nr VII/40/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Brzesku wprowadza się następujące zmiany:

- w § 11 dodaje się pkt 13) i 14) w brzmieniu:
13) prowadzenie Orkiestry Miejskiej,
14) koordynacja i prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku.

UZASADNIENIE

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalną,
wydawniczą i promocyjną. Prowadzi z dużymi sukcesami zespoły muzyczne i taneczne.
Współpracuje z twórcami, pisarzami i zespołami sceny muzycznej i tanecznej.
Do tej pory nie były to jednak działania do końca sformalizowane. Dlatego aby stworzyć
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury dodatkowe możliwości działania oraz pozyskiwania dodatkowych
środków uzasadnionym jest aby taką działalność wprowadzić do statutu tej jednostki. W związku z
częstymi dyskusjami na temat Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, który również powinien
promować działalność kulturalną gminy proponuje się aby wprowadzić wydawanie BIM-u do
Statutu MOK-u. Wydaje się to uzasadnione w związku z obowiązującą procedurą publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, natomiast po publikacji przeprowadzić
dalszą dyskusję nad formą wydawania czasopisma.

