Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr BRM.0150/XXXl247/09
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 marca 2009 r.

STATUT
Miejskiego

Ośrodka

Kultury w Radlinie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
1.Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową,

wielofunkcyjną

instytucją kultury.

2. Miejski Ośrodek Kultury działa na podstawie:
_ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Z 2001 r. DZ.U.Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity
~DZ.U.z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)
- Uchwały Nr XXXJ277/2000
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie: utworzenia Miejskiego
Ośrodka Kultury
- niniejszego statutu
1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Radlin.
2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Radlin.
3. Ośrodek może również działać na terenie województwa śląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.
4. Organizatorem Ośrodka jest Miasto Radlin.

§3
Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie ma prawo używać skrótu MOK w Radlinie.

Rozdział 2
Organizacja i zadania MOK

Organem zarządzającym MOK jest Dyrektor.
Dyrektor kieruje całością działalności Ośrodka i reprezentuje ją na zewnątrz.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za
pracodawcę·

1.Zadania Ośrodka obejmują:
a) programowanie

i realizację wszelkich usług dla mieszkańców Miasta Radlin z zakresu kultury,

b) rozwijanie kultury artystycznej, stwarzanie mieszkańcom Miasta możliwości twórczego uczestnictwa w
kulturze, zarówno poprzez upowszechnianie sztuki profesjonalnej jak również też różnych form amatorskiego
ruchu artystycznego w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych,
c) stwarzanie możliwości kulturalnego wypoczynku mieszkańcom Miasta,
d) koordynację działalności artystyczno-kulturalnej organizacji, stowarzyszeń
e) udostępnianie - w miarę możliwości Ośrodka - bazy kulturalnej:
- organizacjom i stowarzyszeniom kultury,
- placówkom oświatowym,
- organizacjom społecznym i zawodowym,
- osobom indywidualnym,

i kół z terenu Radlina,

f) prowadzenie działalności programowej, reklamowej, promocyjnej i wydawniczej z zakresu działania Ośrodka,
g) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, itp.
h) właściwą eksploatację, konserwację i rozbudowę bazy kulturalnej na terenie swojego działania,
i) prowadzenie
działalności
usługowo-gospodarczej
i pomocniczej
celem zapewniania
prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju Ośrodka,
j) nadzór i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Radlina,
k) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.
2. MOK realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami kultury, ze związkami
stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami naukowymi, oświatowymi, ruchem społeczno-kulturalnym.
Rozdział 3
Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§7
Ośrodek otrzymuje mienie Miasta niezbędne do realizacji celów statutowych.
§8
1.Ośrodek prowadzi działalność finansową oraz księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi
kultury.
2. Ośrodek rozliczać
Narodowego.

się będzie

z budżetu

Miasta w ramach

Działu

921 Kultura

i Ochrona

w instytucjach
Dziedzictwa

3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:
- prowadzenie warsztatów, szkoleń,
pracowni specjalistycznych, itp.,
- sprzedaży własnych wydawnictw,

kursów językowych,

kursów fotograficznych,

kursów tańca, prowadzenie

- organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,
- wypożyczenia sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.,
- wynajmu pomieszczeń, sal koncertowych i konferencyjnych,
- obsługi słupów ogłoszeniowych,
- dzierżawy własnych pomieszczeń na działalność gospodarczą i gastronomiczną,
- koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,
- sprzedaży biletów na imprezy własne,
- promocji firm na imprezach organizowanych
- usług reklamowych,

przez Ośrodek,

- innych usług związanych z działalnością statutową.
4.

§9
Ośrodkowi udzielana jest dotacja podmiotowa z budżetu Miasta.

5.

Dotacja udzielana jest na pokrycie kosztów statutowej działalności Ośrodka nie znajdujących
uzyskiwanych dochodach własnych.

6.

Wysokość dotacji określa Rada Miejska w Radlinie co roku w uchwale budżetowej. Wysokość dotacji może być
zmieniana w ciągu roku budżetowego przez Radę Miejską w Radlinie.

7.

Dotacja jest przekazywana w transzach stosownie do realizacji zadań wynikających z planu finansowego
Ośrodka.

8.

Ostateczne rozliczenie z budżetem Miasta Radlin dotacji otrzymanej przez Ośrodek następuje po zakończeniu
roku budżetowego na podstawie sprawozdań rocznych.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe.

§ 10
Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

pokrycia w

