Załącznik do Uchwały Nr XXI/325/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 5 sierpnia 2008 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W DĘBICY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy zwany dalej MOK działa na podstawie:
1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej(tekst jednolity : Dz.U.z 2001r Nr 13 poz. 123 z późn. zm).
3. Postanowienia niniejszego statutu.
4. Inne przepisy szczególne i Uchwały Rady Miejskiej w Dębicy dotyczące zakresu
działania MOK.
§ 2.
1. MOK jest jednostką organizacyjną kultury Gminy Miasta Dębica wpisaną do rejestru
samorządowych instytucji kultury pod numerem 2, z dnia 28 maja 1992r.,
prowadzonego przez organizatora.
2. MOK posiada osobowość prawną.
3. Organizatorem MOK jest Gmina Miasto Dębica.
4. Bezpośredni nadzór nad MOK sprawuje Burmistrz Miasta Dębicy.
5. Terenem działania MOK jest Miasto Dębica, a takŜe obszar całej Polski.
MOK moŜe działać poza granicami kraju.
6. Siedziba MOK mieści się w Dębicy, ul. Sportowa 28.
7. MOK uŜywa pieczęci podłuŜnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Rozdział II
Cele i zakres działalności
§ 3.
1. Miejski Ośrodek Kultury jest powołany do tworzenia i upowszechniania kultury poprzez
umoŜliwienie mieszkańcom Dębicy uczestniczenia w Ŝyciu kulturalnym na róŜnych
poziomach - od ruchu amatorskiego poczynając, a na dostępie do osiągnięć
profesjonalnej kultury polskiej i światowej kończąc.

2. Ośrodek prowadzi edukację kulturalną i artystyczną społeczeństwa, szczególnie dzieci
i młodzieŜy,
tworzy warunki dla rozwoju zespołowego uczestnictwa w kulturze
i rozwoju indywidualnej aktywności artystycznej.
3. Ośrodek kultywuje i rozwija regionalne tradycje oraz twórczość ludową, jako części
składowe kultury narodowej pielęgnujące wartości patriotyczne.
4. MOK zarządza i realizuje zadania Podkarpackiej Akademii Kultury. Zasady zarządzania
i realizacji zadań Podkarpackiej Akademii Kultury określa Zarządzenie Burmistrza
Miasta.
§ 4.
1. Do zakresu statutowej działalności MOK naleŜy w szczególności.
a) upowszechnianie kultury i sztuki poprzez edukacje społeczeństwa oraz
poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej przy jednoczesnej dbałości
o zachowanie tradycji i toŜsamości narodowej,
b) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
c) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz twórcami indywidualnymi,
d) promowanie dębickich twórców i zespołów artystycznych,
e) podtrzymywanie więzi z rodzinnym miastem artystów oraz ludzi kultury i sztuki
pochodzących z Dębicy poprzez prezentowanie ich dorobku mieszkańcom
Dębicy,
f) współpraca i wymiana kulturalna w kraju i zagranicą,
g) organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych i artystycznych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
h) prowadzenie miejskich amatorskich zespołów artystycznych, klubów i kół
zainteresowań,
i) tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju dzieci i młodzieŜy uzdolnionej
artystycznie,
j) organizowanie
edukacji
kulturalnej
społeczeństwa
ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieŜy poprzez popularyzację poszczególnych
dziedzin sztuki i jej twórców,
k) organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych dzieł naleŜących do sztuk
plastycznych,
l) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych oraz aktywne uczestniczenie
w wydarzeniach artystycznych, świętach i obchodach rocznicowych waŜnych dla
miasta i jego mieszkańców,
ł) współpraca z organizacjami kombatanckimi z miasta i rejonu jako element
edukacji kulturalnej i patriotycznej dzieci i młodzieŜy,
m) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej a w szczególności wspieranie
działań mających na celu czynny udział osób niepełnosprawnych w Ŝyciu
kulturalnym miasta,
n) prowadzenie kina oraz usług audio-wizualnych,
o) prowadzenie informacji i reklamy miejskich działań kulturalno – artystycznych,
p) organizowanie usług kulturalnych (impresariat),
r) tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i modernizacja istniejącej,
s) realizuje cele Podkarpackiej Akademii Kultury.
2. Ośrodek moŜe podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§5.
MOK moŜe prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej, usługowej
i gastronomicznej, a takŜe wynajmu i dzierŜawy własnych składników majątkowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności
statutowej.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§6.
1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Dębicy
w drodze konkursu.
Dyrektor kieruje działalnością MOK i reprezentuje MOK na zewnątrz, a takŜe odpowiada
za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem
i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektor i pracownicy MOK-u powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych
stanowisk kwalifikacje określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki.
3. Dyrektor moŜe powoływać i odwoływać zastępców dyrektora.
4. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego
zwierzchnikiem słuŜbowym.
5. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 7.
Dyrektor powołuje organ doradczy i opiniodawczy – Radę Programową Miejskiego Ośrodka
Kultury, którą zatwierdza Rada Miejska.
§8.
Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora,
po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Dębicy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§9.
1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. MOK gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą
gospodarki finansowej jest plan jej działalności, zatwierdzony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Plan działalności MOK oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu
i zatwierdzeniu przez organizatora.

§10.

−
−
−
−
−
−

1. MOK moŜe uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących
źródeł:
działalności statutowej,
dotacji budŜetowej Gminy Miasto Dębica ,
środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
działalności gospodarczej,
wpływów uzyskanych z najmu i dzierŜawy składników majątkowych,
innych źródeł,

2.Wysokość rocznej dotacji na działalność MOK ustala organizator.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§11.
1. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Dębicy.
2. Zmian w Statucie MOK dokonuje Rada Miejska w Dębicy w trybie właściwym do
jego nadania.
3. Za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu odpowiedzialność ponosi Dyrektor.
§ 12.
Reorganizacja, przekształcenie lub likwidacja MOK moŜe nastąpić na mocy uchwały Rady
Miejskiej.

