
Zarzqdzenie nr 333/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka - Leszczyny

z dnia 31 lipca 2018 r.

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce -
Leszczynach w sprawie nadania Statutu Miejskiemu O6rodkowi Kultury
w Czennrionce - Leszczynach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym ( j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.\, art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.o dzialalnosci po2ytku publicznego i wolontariacie ( j.t. Dz.U.
22018 r. poz. 450 ze zm.) w zwiqzku z 53 i S  uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce

- Leszczynach Nr 1X138/15 z dnia 26 czet\Nca 2015 r. w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z orcanizaqami pozarzqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r. poz. 3888),

zatz4dzam co n aste puie :

sl

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
OSrodkowi Kultury w Czerwionce - Leszczynach.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 1 sierpnia 2018 r. do 7 sierpnia
2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i wolontariacie.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1 ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka -

Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka - Leszczyny (decyduje
data wplywu do urzqdu),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail: dyrektor@mokcl.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760.
W przypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formg bezposredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za pzeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Dyrektor Miejskiego OSrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.
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'1. Prolekt uchwaly, o kt6rej mowa w $1 ust. 'l stanowi zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez uprawnione podmioty opinii w terminie okre6lonym
w $1 ust. 2 oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. t Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach.

s4

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego O6rodka Kultury
w Czerwionce - Leszczynach.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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ZalEcznik d o zat zEdzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka - Leszczyny

Nr 333/18 z dnia 3'l lipca 2018 r.

PROJEKT
Uchwala Nr .....................,

Rady Miejskiej w Czerwionc€ - Leszczynach
z dnia .........,...,...,....,...,..... r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Oirodkowi Kultury w Czenrionce - Leszczynach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2pklzi an.4l ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym ( j.t. Dz.U.z2018r.poz.994ze zm.)wzwiqzku z art. 13 ust. 1i2otazaft.9
ust. 1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (
j.l. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
po zaopiniowaniu przez Komisje Oswiaty, Kultury i Sportu Rada Miejska uchwala co nastepuje:

Traci moc uchwala Rady Miejskiej w Czen/ionce - Leszczynach Nr XVllli189/12 z dnia 27 slycznia
2012 toku w sprawie statutu Miejskiego OSrodka Kultury w Czenivionce - Leszczynach (Dz. Urz. Woj.
SlEskiego z dnia 21 marca 2012 t.poz. 1277).

s3

Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmisttzowi Gminy i Miastr Czerwionka - leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie '14 od ogloszenia w Dzienniku Uzedowym Woiew6dztwa
Slqskiego.

Nadaje sie statut Miejskiemu Osrodkowi
stanowiacym zalEcznik do ninie.iszej uchwaly.

RA$C,4, AWNY

sl

Kultury w Czenrrionce - Leszczynach w brzmieniu
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Zalecznlk do uchwaly nr .......12018
Rady Miejskiej w Czenrvionce-
Leszczynach z dnia ... ... ... ... .2018 t.

STATUT

MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

s1

1. Miejski Osrodek Kultury w Czenrvionce - Leszczynach, zwany dalej MOK, jest samozEdowq
inst)ducje kultury Gminy i Miasta CzeMionka - Leszczyny.

2. MOK prowadzi dzialalnosC jako instytucja samodzielna pod wzglQdem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno - finansowym, w ramach przepis6w prawa, a w szczegdlnosci ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej oraz niniejszego statutu.

s2

MOK obejmuje swojq dzialalnoscia teren Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

s3

Siedziba MOK znajduje siQ pzy ulicy Wolnosci fi 2, 44-230 Czerwionka - Leszczyny.

s4

1. MOK uzywa pieczeci podluznej zawieralEcej w swej tresci nazwe w pelnym brzmieniu, adres,
numer NIP oraz numer REGON.

2. W obrocie prawnym oraz korespondencji MOK moze u2ywaC skr6tu swej nazwy o tresci
,,MOK w CzeMionce - Leszczynach".

s5

Podstawowymi celami MOK sq: zaspokajanie kulturalnych potzeb mieszkaicow Gminy iMiasta
Czerwionka - Leszczyny orazzapewnianie rozwoju kultury i wsp6ltwozenie.jej wartosci.

s6

Bezposredni nadz6r nad dzialalnosciQ MOK sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czenivionka -
Leszczyny.

Rozdzial ll
Zakres dzialalno6ci

s7

Do podstawowych zadan MOK nalezA:

1) wychowanie przez sztukq i edukacja kulturalna spoteczeistwa, ze szczegolnym
uwzglQdnieniem dzieci i mlodziezy,

2) tworzenie warunk6w dla rozwoju folkloru, a tak2e rekodziela ludowego i artystycznego,



3) tworzenie warunk6w dla rozwoJu amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzE i sztukq,

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowai kulturalnych
Srodowiska,

5) przygotowanie do odbioru i twozenia wartosci kulturalnych,

6) inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przegled6w
ifestiwali, w tym festiwali i przeglqd6w filmowych na wlasnym terenie,

7) podejmowanie inicjatyw gospodarczych ma.iqcych na celu pozyskanie Srodk6w finansowych
na zecz kultury oraz wypracowywanie dochod6w wlasnych,

8) organizowanie obchod6w rocznic i SwiEt narodowych oraz uroczystosci miejskich
regionalnych,

9) wspieranie, kultyr rowanie iochrona lokalnych kadycji izwyczaj6w

10) tworzenie warunk6w dla rozwoju idei Uniwersytet Trzeciego Wieku.

s8

MOK moze realizowac nastqpujqce zadania:

1) wspolpEce miedzynarodowq w dziedzinie kultury i sztuki,

2) promocje Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,

3) wspieranie dzialalnosci kulturalnej realizowanej peez inne podmioty na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny,

4) wspieranie dzialalnosci kulturalnej realizowanej pzez inne instytucje kultury poza granicami
gm iny Czerwionka-Leszczyny,

5) prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki,
w szczeg6lnosci popzez aktywne wykoeystanie medi6w lokalnych,

6) organizowanie dla mieszkarlcow Czerwionki - Leszczyn wycieczek oraz innych form
poznawania kultury polskiej oraz kultury innych kraj6w

7) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostgpnianie d6br kultury zwiqzanych
z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu,

8) prowadzenie kurs6w oswiatowych i zawodowych,

9) organizowanie z4e' o charakteze kulturalnym, rekreacyjnym oraz oswiatowym
adresowanych do mieszkanc6w, ze szczeg6lnym uwzglednieniem dzieci otaz mlodzie2y.

ss

Cele statutowe okreslone w 55 MoK mo2e realizowad popzez:

1) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w tym koncert6w spektakli, festyn6w,
spotkan literackich i autorskich, biesiad, konkurs6w, festiwali, peeglqdow, seans6w
filmowych, w tym seans6w edukacyjnych i innych,

2) prowadzenie impresariatu artystycznego,



3) organizowanie wystaw i pokaz6w

4) edukacjQ kulturalnE w plac6wkach MOK, szko,lach i przedszkolach,

5) organizowanie szkolefi i kurs6w w r62nych dziedzinach kultury

6) organizowanie form indywidualnej aktywnosci kulturalnej,

7) udostgpnianie pomieszczen dla prezentacji pzedstawien, film6w, widowisk, koncertow iinnych
imprez artystycznych,

8) wydawanie miesiecznika lokalnego Gminy i Miasta CzeMionka - Leszczyny,,KURIER',

9) wspolprace z lokalnymi organizac.lami spolecznymi prowadzqcymi dzialalnosc w zakresie
ochrony i wspierania tradycii i zwyczl6w,

10) organizowanie i prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej i rekreacyjnej dla kozystajEcych
z oferty programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

11) wykonywanie innych zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka -Leszczyny
zadai, po zapewnieniu na ten cel odrebnych Srodk6w finansowych.

s10

MOK w ramach swojej dzialalnosci statutowej wsp6ldziala w szczeg6lnosci z nastepujqcymi
podmiotami:

1) innymi instytucjami kultury

2) stowarzyszeniami artyst6w i tw6rc6w

3) plac6wkami oswiatowymi,

4) osrodkami sportu i rekreacji,

5) pracodawcami, zwiqzkami zawodowymi, klubami i innymi organizacjami.

Rozdzial lll
Struktura organizacyjna

s11

't. Dyrektora MOK powoluje i odwoluje organizator.

2. Bezposrednim pzelozonym Dyrektora MOK jest Burmistz Gminy i Miasta CzeMionka -
Leszczyny.

3. Dyrektor MOK uprawniony jest do samodzielnego powolywania Zastepcy Dyrektora.

s12

Do zadan Dyrektora MOK nale2y w szczegolnosci:

1) kierowanie dzialalnosciq MOK i reprezentowanie go na zewnqtz,

2) wykonywanie uprawniei pracodawcy wobec pracownik6w zatrudnionych w MOK,



3) wydawanie w obowiqzujqcym trybie instrukcji i zatzqdzeh wewnetznych,

4) ustalanie regulaminu organizacyjnego MOK.

sl3

W razie nieobecnosci Dyrektora MOK lub Zastepcy Dyrektora obowiqzki Dyrektora MOK pelni
upowazniony pzez niego pracownik.

s14

Szczeg6towe zakresy dzialania oraz organizacjq wewnQtznq plac6wek kultury organizowanych
i prowadzonych przez MOK okreSla regulamin organizacyjny MOK.

Rozdzial lV
Mienie i finanso

s16

MOK prowadzi dzialalnosd finansowq w ramach wlasnych plan6w dzialalnosci opracowanych
i zatwierdzanych przez Dyrektora MOK, ze Srodk6w pochodzqcych z:

1) dotacji z budzetu gminy i miasta w ramach Srodkow na pokrycie koszt6w dzialatnosci MOK,

2) darowizn i Srodkow pzekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,

3) oplat i dochodow z wlasnej dzialalnosci,

4) innych 2r6de.l.

s17

MOK prowadzi wlasnE obsluge finansowo - ksiQgowE.

sl8

1. W celu wykorzystania obiekt6w isprzgtu MOK moze prowadzic dzialalnosc gospodarczq pod
warunkiem, 2e nie spowoduje to ograniczenia dzialalnosci statutowej.

2. Dzialalnosc gospodarcza, o kt6rej mowa wyaej moze w szczeg6lnosci polegad na:

1) prowadzeniu warsztat6w, szkole6, kurs6w.lezykowych, kurs6w tahca, prowadzeniu pracowni
specjalistycznych,

2) sprzedazy wlasnych wydawnictw,

3) organizacji imprez zlecanych ptzez inne instytucje i zaklady,

4) wypozyczaniu sprzetu akustycznego, audio - wizualnego, stroj6w itp.,

5) odplatnym udostepnianiu sal i lokali uzytkowych,

6) organizacji koncert6w wlasnych zespol6w na zlecenie innych podmiotow

7) sprzedazy bilet6w,



8) Swiadczeniu uslug reklamowych i promocyjnych,

9) Swiadczeniu uslug nie wymienionych powyzej, a zwiazanych z dzialalnosciq kulturalnE
zgodnie ze statutem.

3. MOK moze prowadzid dzialalnosc gospodarczE wedlug og6lnych zasad okreslonych
w odrebnych pzepisach.

4. Doch6d z dzialalnosci gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe MOK.

s1s

MOK realizuje dzialalnosc statutowq w oparciu o mienie komunalne wyodrebnione organizacyjnie

i oddane mu do korzystania.

Rozdzial V

Postanowienia kofcowe

s20

Statut MOK nadaje Rada Miejska.

s21

Zmiana postanowien statutu wymaga zachowania trybu okreslonego dla jego nadania.
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