Uchwała Nr XXXI/273/06
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 19 października 2006 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi
zmianami) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
Nadaje się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach.
Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach:
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach jest samorządową instytucją upowszechniania
kultury prowadzoną przez miasto Pyzdry i działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 13, poz. 123. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Pyzdry.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA
§3
1. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności:
- edukacja kulturalna oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym,
- rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
- organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji, rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań
kulturalnych,

- prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie kursów, przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,
- popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, telewizyjnej, muzycznej i
malarskiej),
- organizowanie imprez kulturalnych, a w szczególności spektakli, koncertów, wystaw, imprez
rozrywkowych.
§4
Ośrodek Kultury może także prowadzić inną działalność, w szczególności:
- prowadzenie wypożyczalni kostiumów i rekwizytów,
- świadczenie usług najmu lokalu.
§5
Dochody z działalności, o której mowa w §4 przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów
wykonywania zadań określonych w §3.

ROZDZIAŁ III
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§6
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem dotacji przyznanej przez Miasto Pyzdry.
§7
1. Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z wpływów uzyskiwanych z prowadzonej
działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji budżetowych, dobrowolnych
wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Ośrodek Kultury pokrywa koszty swej działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji z
uzyskanych przychodów.
§8
Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczać na realizację zadań statutowych.

ROZDZIAŁ IV
MIENIE OŚRODKA
§9
Mienie Ośrodka Kultury jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8
marca 1990r o samorządzie gmin (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
ROZDZIAŁ V
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§10
1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka Kultury.
2. Dyrektora powołuje organ wykonawczy organizatora.
3. Jednostki organizacyjne Ośrodka Kultury, ich zadania oraz zasady i tryb tworzenia określa
regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury ustalony przez Dyrektora.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
Statut Ośrodka Kultury nadaje Rada Miejska w Pyzdrach, która może dokonać zmian w Statucie.
§12
Likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach.
§13
Ośrodek Kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§15
Traci moc uchwała Nr XX/99/96 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie
uchwalenia statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach.

§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Majdecki

