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Zdzieszowice 2012 02 18

N r SG.0006.6.2013

2013 - 0 ? . 18 Pani Monika W ąsik-Kudla 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach

N a podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
200lr. N r 142,poz.l591 z późn.zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach 
projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i 
Rekreacji w Zdzieszowicach.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie do przedłożenia niniejszego projektu pod obrady Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach 
zostało zawarte w  piśmie Dyrektora Ośrodka N r OR. 141.1.2013 z dnia 15 lutego 2013r. i stanowi 
załącznik do niniejszego pisma.



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
KULTURY SPORTU i REKREACJI Zdzieszowice 

ul. Powstańców Śl. 7
47-330 ZDZIESZOWICE

OR.141.1.2013

U R Z Ą D  MIEJSKI w  Zdzieszowicach 
S E K R E T A R I  AT

WPŁYNĘŁO

1 8 - 02-  2013

Nr w rej. 
Ilość zał. .Podpis- 5

Zdzieszowice 2013-02-15

Pan
Dieter Przewdzing 
Burmistrz Zdzieszowic

dotyczy: projektu uchwały Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach w  sprawie zmiany 
statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w  
Zdzieszowicach.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w  Zdzieszowicach przedstawiam poprawioną 
wersję statutu.

Zmiany w  statucie spowodowane są  nowelizacją ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej, zachodzi konieczność dostosowania statutu do 
nowych regulacji prawnych.

Załączniki:
1. Projekt uchwały.
2. Projekt statutu.



Projekt

z dnia 18 lutego 2013 r. 
Zatwierdzony przez......

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2013 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 lr. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z2013r. poz. 153), 
w związku żart. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 406), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała LI/403/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie nadania 
Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały N r ....

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 18 lutego 2013 r.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Rozdział I
Podstawa prawna działania

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, zwany dalej Ośrodkiem jest 
samorządową instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowo- 
rekreacyjnej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 406).

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 Nr 127, poz. 857)

3) postanowień niniejszego statutu.

§ 3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Zdzieszowice, zwana dalej Organizatorem.

§ 4. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Zdzieszowicach ul. Powstańców SI. 7.

2. Ośrodek może używać nazwy skróconej M-GOKSiR.

3. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Zdzieszowice.

4. Ośrodek może wykonywać działalność w kraju i za granicą.

§ 5. Ośrodek posiada osobowość prawną od dnia wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Organizatora.

Rozdział II 
Zakres działalności

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) edukacja kulturalna oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

2) edukacja sportowo-rekreacyjna,

3) rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców wżyciu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym miasta 
i gminy,

4) rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,

5) organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji,

6) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

7) promowanie miasta Zdzieszowice.

§ 7. Zadania określone w § 6 Ośrodek realizuje przez:

1) organizowanie imprez kulturalnych, a w szczególności spektakli, koncertów, wystaw, imprez 
rozrywkowych, projekcji filmów,

2) organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów twórczości artystycznej i ludowej,

3) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
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4) organizowanie wycieczek, spływów, rajdów rekreacyjnych,

5) prowadzenie kół, sekcji kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych rozwijających indywidualną aktywność 
kulturalną i sportową,

6) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych zarządzanych 
przez Ośrodek,

7) prowadzenie kursów doskonalących w zakresie działalności Ośrodka,

8) promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie oraz współtworzenie ich wartości.

§ 8. Ośrodek może także prowadzić inną działalność związaną z kulturą i sportem, w tym działalność gospodarczą, 
w szczególności:

1) działalność wydawniczą w zakresie okolicznościowych wydawnictw nieperiodycznych,

2) prowadzenie wypożyczalni kostiumów i rekwizytów,

3) świadczenie usług najmu lokali i sprzętu,

4) realizację imprez zleconych,

5) organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych,

6) wypożyczanie i sprzedaż dzieł sztuki,

7) usługi reklamowe i ksero,

8) organizowanie innych usług związanych z działalnością statutową.

§9. 1. Do działalności określonej w § 8 stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Dochody z działalności, o której mowa w § 8 przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów wykonywania 
zadań określonych w § 6.

Rozdział IR
Organy zarządzające i doradcze Ośrodka oraz sposób ich powoływania

§ 10. 1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Zdzieszowic na zasadach i w trybie przewidzianym 
w odrębnych przepisach.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez niego pracownik.

§11. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w drodze 
zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Zdzieszowic oraz działających w Ośrodku organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12. Zasady wynagradzania oraz przyznawania pracownikom Ośrodka innych świadczeń związanych z pracą 
określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. 
poz. 406) i Kodeksie Pracy.

§13. 1. Organem doradczym Ośrodka jest Rada Programowa składająca się z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 osób 
rekrutujących się z przedstawiciela wyznaczonego przez Organizatora, instytucji, stowarzyszeń i szkół 
działających na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.

2. Regulamin działania Rady Programowej ustala wewnętrznym zarządzeniem Dyrektor Ośrodka.

3. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje, na zasadach określonych wewnętrznym zarządzeniem, 
Dyrektor Ośrodka.
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Rozdział IV 
Gospodarka finansowa

§14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i samodzielnie 
gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych 
środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

§ 15.1. Ośrodek otrzymuje od Organizatora na pokrycie kosztów swojej działalności dotację roczną w wysokości 
określonej w uchwale budżetowej.

2. Ośrodek pokrywa koszty swojej działalności nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji z uzyskanych 
przychodów.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Ośrodka zatwierdzony przez dyrektora uwzględniający 
wysokość dotacji Organizatora.

§ 17. Ośrodek uzyskuje środki finansowe z:

1) dotacji Organizatora,

2) dotacji państwowej,

3) środków Unii Europejskiej otrzymanych zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) darowizn osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych,

5) działalności, o której mowa w § 7 i 8 statutu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 18. Zmiany statutu następują w trybie właściwym do jego nadania.
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