
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/228/2013 

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Korszach. 

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, 

z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz 

z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (j.t.: Dz. U. z 2012, poz. 406) Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Korszach, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Tracą moc:  

- Uchwała Nr VII/44/2000 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Korszach,  

- Uchwała Nr XXVI/151/2004 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w 

Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Antoni Romanowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 1954



Załącznik  

do uchwały Nr XXXIV/228/2013 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 26 marca 2013 r. 

  

Statut 

Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Korszach 

 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA OŚRODKA 

 

§ 1 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury. 

 

§ 2 

 

1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Korsze. 

2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora. 

3. Ośrodek posiada osobowość prawną. 

4. Ośrodek nie jest artystyczną instytucją kultury. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Korsze. 

2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Korsze. 

3. W celu pełnej realizacji zadań statutowych, Ośrodek może prowadzić swoją działalność na obszarze 

całego kraju oraz poza jego granicami. 

 

§ 4 

 

Ośrodek prowadzi swoją działalność wykorzystując: 

1) obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, 

2) obiekty świetlic wiejskich, 

3) ogólnodostępne place, boiska i inne obiekty użyteczności publicznej. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  

 

§ 5 

 

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby 

kulturalne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, 

a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

i współtworzenia jej wartości. 

 

 

§ 6 

 

Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji oraz promocji 

Gminy. 
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§ 7 

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

3) promowanie działań edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, 

6) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, 

7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami w 

zakresie upowszechniania kultury oraz popularyzacji i wspierania działań kulturalnych, 

8) współpraca z placówkami oświatowo – wychowawczymi w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 

9) integrowanie społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków dla kultywowania i rozwijania 

narodowych, regionalnych oraz etnicznych wartości kulturowych, 

10) inspirowanie działań mających ułatwić uczestnictwo w kulturze grupom nieformalnym, 

11) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, promocja i udostępnianie dóbr kultury, 

12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami w dziedzinie 

pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz w dziedzinie promocji Gminy Korsze, 

13) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej, 

wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 

 

§ 8 

 

Zadania określone w §7 Ośrodek realizuje poprzez: 

1) inicjowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie ognisk, teatrzyków, zespołów 

artystycznych 

i kół zainteresowań, 

2) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 

3) wspieranie i promowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej, uzdolnień i osiągnięć 

artystycznych mieszkańców Gminy, 

4) wspieranie oraz promocję zespołów, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru, 

5) prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, 

6) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, 

7) organizację przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny w formie wystaw, przeglądów, 

koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych, 

8) organizowanie oraz udział w imprezach oraz przedsięwzięciach mających na celu promowanie Gminy, 

9) prowadzenie impresariatu artystycznego oraz usług w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej i 

artystycznej, 

10) wdrażanie w środowisku lokalnym innowacyjnych form działalności kulturalnej, 

11) budowę i konserwację obiektów, w których prowadzona jest przez Ośrodek działalność kulturalna. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA 

 

§ 9 

 

1. Ośrodek zarządzany jest przez Dyrektora, powołanego przez Burmistrza Korsz na czas określony, na 

okres od trzech do siedmiu lat. 

2. Dyrektor samodzielnie zarządza całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, 

ponosząc pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość spraw związanych z prawidłową działalnością merytoryczną, 

finansową i gospodarczą instytucji. 
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§ 10 

 

Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka. 

 

§ 11 

 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny, nadawany przez 

Dyrektora Ośrodka, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406). 

2. Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje. 

3. Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu 

prawa pracy. 

4. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz w oparciu o obowiązujące przepisy. 

5. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania z uwzględnieniem zasad wynikających 

z odrębnych przepisów. 

 

§ 12 

 

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Korsz, który jednocześnie sprawuje 

bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka. 

 

§ 13 

 

1. W Ośrodku mogą działać komisje, zespoły i kolegia, jako organy pomocnicze, opiniotwórcze i doradcze 

Dyrektora. 

2. Nazwę i zakres przedmiotowy organów pomocniczych, opiniotwórczych i doradczych Dyrektora określa 

Regulamin organizacyjny Ośrodka. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

§ 14 

 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach: 

1) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

2) o rachunkowości, 

3) o finansach publicznych. 

 

§ 15 

 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem 

wysokości dotacji Organizatora. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o 

finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi. 

 

§ 16 

 

1. Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w formie dotacji: 

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w 

tym utrzymanie i remonty obiektów, 

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

2. Działalność Ośrodka jest finansowana z: 

1) dotacji podmiotowych celowych, o których mowa w ust. 1, 
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2) dotacji z budżetu państwa, 

3) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej, 

4) dochodów z użytkowania posiadanego majątku, 

5) dochodów z działalności gospodarczej 

6) darowizn, spadków i zapisów, 

7) środków otrzymanych z innych źródeł. 

3. Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z działalności Ośrodka za poprzedni rok kalendarzowy w formie i terminach określonych 

w przepisach prawa. 

 

§ 17 

 

Ośrodek gospodaruje samodzielnie środkami finansowymi oraz należącym do niego majątkiem, za zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, przy czym majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów 

związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka. 

 

§ 18 

 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Dyrektor Ośrodka oraz w zakresie mu powierzonym - 

Główny księgowy. 

  

§ 19 

 

1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych 

upoważniony jest Dyrektor Ośrodka albo ustanowiony przez niego pełnomocnik w zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa. 

2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH 

 

§ 20 

 

Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Korszach. 

 

§ 21 

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

§ 22 

 

1. Przekształcenia, połączenia lub podziału samorządowej instytucji kultury, jaką jest Ośrodek, może 

dokonać Rada Miejska w Korszach, z zachowaniem trybu przewidzianego w ustawie o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, może wystąpić Dyrektor Ośrodka, Burmistrz 

oraz podmioty uprawnione zgodnie ze statutem gminy. 
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNEJ  

NIŻ KULTURALNA 

 

§ 23 

 

1. W zakresie niepowodującym ograniczenia działalności statutowej, Ośrodek może prowadzić działalność 

gospodarczą w szczególności w zakresie: 

1) organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, 

2) wynajmu pomieszczeń w celu organizacji uroczystości oraz innych form współpracy nie kolidujących 

z działalnością statutową. 

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na finansowanie działalności 

statutowej Ośrodka. 
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