
UCHWAŁA NR LI/403/10 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591; z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806; z2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z2004r. 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), a także art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200lr. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. 

Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. 

Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504), 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 Nr XXXI/243/2000 z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie nadania Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Statutu.

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Monika Wąsil^Kudla
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Załącznik do Uchwały Nr Ll/403/10 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 14 września 2010 r.

STATUT
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Rozdział I.
Podstawa prawna działania

§1.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, 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 199 lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami),

3) postanowień niniejszego statutu.

§3.

Organizatorem Ośrodka jest Gmina Zdzieszowice, zwana dalej Organizatorem.

§4.
Terenem działania i siedzibą Ośrodka jest miasto i gmina Zdzieszowice.

Ośrodek może wykonywać działalność w kraju i za granicą.

§5.
Ośrodek posiada osobowość prawną od dnia wpisu do właściwego rejestru 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 w życiu kulturalnym i sportowym miasta i gminy,

4) rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,

5) organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji,

6) rozpoznawanie i pobudzanie zainteresowań kulturalnych i sportowych.
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§ 7.

Zadania określone w §6 Ośrodek realizuje przez:

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

2) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

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

4) prowadzenie kursów doskonalących w zakresie działalności Ośrodka,

5) promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie oraz współtworzenie ich wartości,

6) strukturalną obecność Ośrodka we wszystkich osiedlach i sołectwach Gminy Zdzieszowice.

§8.

1) Ośrodek może także prowadzić inną działalność związaną z kulturą i sportem, w tym działalność 
gospodarczą, a w szczególności:

a) działalność wydawniczą w zakresie okolicznościowych wydawnictw nieperiodycznych,

b) prowadzenie wypożyczalni kostiumów i rekwizytów,

c) świadczenie usług najmu, dzierżawy lokali i sprzętu,

d) realizację imprez zleconych,

e) organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych,

f) wypożyczanie i sprzedaż dzieł sztuki,

g) prowadzenie ograniczonej działalności gastronomicznej,

h) organizowanie innych usług związanych z działalnością statutową.

2) Dochód z działalności gospodarczej przekazywany jest na cele statutowe.

§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 III.
Organy Ośrodka

§ 10.

1) Dyrektor kieruje Ośrodkiem.

2) Dyrektor może ustanawiać pełnomocników Ośrodka, do wykonywania określonego rodzaju czynności 
prawnych określających jednocześnie zakres i czas ich umocowania.

§ 11.

1) Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Organizator.

2) Na wniosek dyrektora Organizator może powołać zastępcę dyrektora.
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Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

§ 12.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 199 lr. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z2001r. Nr 13, poz. 123 
z późniejszymi zmianami) i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

§ 13.
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.

§ 14.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Ośrodka zatwierdzony przez dyrektora 
uwzględniający wysokość dotacji Organizatora.

§ 15.
Ośrodek uzyskuje środki finansowe z:

1) dotacji Organizatora,

2) dotacji państwowej,

3) darowizn osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych,

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

Rozdział V.
Organizacja Ośrodka

§ 16.
Jednostki organizacyjne Ośrodka i ich zasady działania określa regulamin organizacyjny nadany przez 
dyrektora, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Organizatora.

§ 17.
Regulamin organizacyjny określa podział i zakres zadań między jednostkami organizacyjnymi Ośrodka oraz 
zasady współdziałania między nimi.

§ 18.
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 (tekt jednolity: Dz. U. 
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) i Kodekcie Pracy.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 19.
Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o Organizatorze należy przez to rozumieć Burmistrza Zdzieszowic.

§ 20.

Zmiany statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 21.
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