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Załącznik do Uchwały Nr VJI/33/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 23 marca 2011 r. 

Statut Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Mszczonowski Ośrodek Kultury, zwany dalej „MOK", jest samorządową instytucją upowszechniania 

kultury prowadzoną przez Gminę Mszczonów i działa na podstawie ustawy z dnia 25 paźdz i e rni ka JQ91 roku 

o zorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200 l r. Nr 13 , poz. 123 z późn . 2111.) zwany 

da lej organizatorem. 

§ 2. MOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 1, prowadzonego przez Burmistrza i posiada 

osobowość prawną 

§ 3. 1. MOK prowadzi w szczegó l ności działalność w zakresie upowszechniania kul tury na te renie Miasta 

i Gminy Mszczonów. 

2. Si edzibą MOK jest budynek przy ulicy Warszawskiej 33 w Mszczonowie. 

3. MOK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem. 

Rozdział 2. 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 4. I. Zakres działania MOK obejmuje rozpoznawanie, zaspokajanie i rozbudzanie różnorodnych potrzeb 

kultura lnych dzieci , młodzieży i dorosłych. 

2. Mszczonowski Ośrodek Kultury jest terenem współdziałania i wymiany doświadcze1i anim atoróvv· ku ltury. 

aitys tów. naukowców pedagogów, instytucji i stowarzyszeń artystycznych, kulturalnych i ośw i atowych . 

§ 5. MOK swoje cele reali zuje poprzez: 

I )gromadzenie, udostępnianie oraz popularyzację informacji z dziedziny kultury zgodni e z obowi ązuj ący mi 

przepisami i normami międzynarodowymi, we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznyrni ; 

2)wspieranie i in icjowanie aktywności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzg l ęd ni e ni em d:ziałmi 

nowatorskich, nie mających zinstytucjonalizowanych form; 

3)prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej oraz działalności instruktażowo - metodycznej . 

§ 6. I . Zadania MOK: 

I )prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci , młodzieży dorosłych ; 

2)doskona lenie pracowników i instruktorów ku ltury oraz nauczycie li; 

3)prowadzen ie prac nad nowymi formami w zakresie upowszechniania kultury oraz ich wdrażani e; 

4)wy konywanie zadań zleconych MOK w wyżej wymienionym zakresie; 

5)świadczeni e usług z zakresu kultury; 

6)prowadzenie kół artystycznych i sekcji zainteresowań dla dzieci i dorosłych ; 

7)organizowanie kursów i szkoleń; 

8)organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych dla mieszkańców miasta i gminy oraz rea li zacja imprez 

zleconych (oko l icznościowych) ; 

9)organizowanie własnych form amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów muzycznych, tanecznych, 

teatralnych i innych), 

I 0)popularyzowanie i promowanie twórczości artystycznej; 
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1 I )organizowanie lokalnego rynku kultury; 

I 2)gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących amatorskiego ruchu artystycznego 

i dokumentów społecznego życia kulturalnego; 

2. Realizując zadania określone w ust. I dopuszcza się współpracę MOK z instytucj ami ku ltury oraz 

przedstawicielami ruchu amatorskiego zza granicy. 

Rozdział 3. 
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POW OL YW ANIA 

§ 7. I. Organem zarządzającym jest Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Mszczonowa, przed którym jest odpowiedzialny za caloksztah 

działalnośc i . 

3. Dyrektor kieruje MOK i reprezentuje go na zewnątrz. 

4. Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi , ponadto zapewnia 

warunki rozwoju MOK 

§ 8. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka Kultury. Głównym Ks ięgowym jest 

pracownik, któremu Dyrektor powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 

1 )prowadzenia rachunkowości MOK; 

2)wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi ; 

3)sprawowania bieżącej pieczy nad prowadzeniem rozliczeń MOK. 

§ 9. Kierownika Administracyjnego powołuje i odwołuje Dyrektor MOK. Kierownik Administracyjn) Jest 

odpowiedzialny wobec Dyrektora za całokształt spraw objętych zakresem działania podl egł ych mu pionów 

organizacyjnych. 

§ IO. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora. po 

zas ięgni ęciu opinii organizatora. 

Rozdział 4. 
SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

§ 11. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji ku ltury w ustawie z dnia 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j . z 200 I r. (Dz.U. Nr 13, 

poz. 123 z późn. zmianami). 

§ 12. I. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora - Miasta i Gminy Mszczonów. 

2. Przychodami MOK są wpływy z prowadzonej działalności , w tym ze sprzedaży składników majątku 

ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu , 

środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

3. Szczegófowe zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy wewnętrzne. 

4. MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mien ia oraz prowadzi samodzie l n ą 

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystani a. 

5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organizatora. 

Rozdział 5. 
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ST ATUTOWYCH 

§ 13. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Mszczonowie, która może dokonać zmian w Statucie. 

Rozdział 6. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA 

§ 14. MOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad okreś l onych w odrębnych 

przepisach, a przychód z tej działalności przeznaczać na realizację zada11 statutowych. 
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Rozdział 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15. I . Do dokonywania czynności prawnych dotyczących MOK upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor 

oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania. 

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w imi eniu MOK 

w określonym zakresie. 

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnośc i . 

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonej 

przez Burmistrza. 
. 

§ 16. I. Likwidacja MOK następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

2. Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury podać do 

publicznej w i adomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji . 
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