
 

S T A T U T 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Miejski Ośrodek Kultury, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności   

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 

2) uchwały Rady Miasta nr 270/III/00 z dnia 29 grudnia 2000 r. 

3) niniejszego statutu. 

§2 

 

Siedzibą Ośrodka jest Józefów, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem miasta Józefowa, powiatu otwockiego, a także zagranica.  

 

§3 

 

1. Organizatorem Ośrodka jest Rada Miasta Józefowa. 

2. Ośrodek posiada osobowość prawną. 

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Józefowa. 

 

§4 

 

Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Organizatora pod nr 1. 

 

 

 

 

 



Rozdział II 

Zakres działalności 

 

§5 

 

Miejski Ośrodek Kultury tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń i platformę 

współpracy dla różnych podmiotów, buduje długofalowe programy rozwoju kultury i sztuki 

lokalnej, wzmacnia udział kapitału społecznego w swojej działalności kulturalnej, 

podtrzymuje tradycję narodową w jej historycznych i współczesnych przejawach, 

wypracowuje nowoczesne metody i systemy edukacji kulturalnej. 

Miejski Ośrodek Kultury jest realizatorem zadań własnych Miasta Józefów w zakresie 

kultury. 

§6 

 

Ośrodek realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:  

1) tworzenie i realizację innowacyjnych projektów kulturalnych i społecznych, w tym:    

interdyscyplinarnych (łączących różne dziedziny sztuk pięknych), integracyjnych  

i projektów naukowo-kulturalnych; 

2) kształtowanie kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Józefowa 

przygotowujących do odbioru kultury (zadaniowe zespoły edukacyjne, kluby 

profilowe); 

3) promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i modelowanie sytuacji twórczych; 

4) wspieranie działań kulturalnych w obszarze budowania kapitału społecznego  

i kreatywnego mieszkańców Józefowa i powiatu otwockiego; 

5) inicjowanie nowych działań w ramach ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury,  

a w szczególności w zakresie popularyzacji polskich tańców narodowych; 

6) wytwarzanie, przetwarzanie i wykorzystywanie produktów kultury i sztuki takich jak: 

koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, wystawy, festiwale, konkursy oraz utwory 

audiowizualne, w tym: filmy edukacyjne i szkoleniowe, nagrania do programów 

telewizyjnych, materiały reklamowe i dydaktyczne; 

7) organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym: zespołów, grup 

artystycznych i rekreacyjnych, klubów i sekcji; 

8) poszukiwanie i tworzenie nowych przestrzeni funkcjonowania kultury;  

9) korzystanie z nowych mediów i innych nowoczesnych technologii; 



 

10) uczestnictwo w europejskich i innych międzynarodowych projektach kulturalnych      

oraz ich własną realizację; 

11) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie kultury, sztuki i historii regionu; 

12) wspieranie i promowanie lokalnych artystów i twórców (amatorów 

i profesjonalistów); 

13) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla animatorów kultury, 

pracowników instytucji kultury, wolontariuszy i innych zainteresowanych grup; 

14) organizację uroczystości i innych wydarzeń podtrzymujących tradycję i historyczną   

świadomość narodową oraz kulturową. 

 

§7 

 

W realizacji celów statutowych Ośrodek może współdziałać zarówno z osobami prawnymi, 

jak i osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 

prawnej. 

 

Rozdział III 

Organy zarządzające i doradcze 

 

§8 

 

1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za całokształt jego działalności. 

3. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:  

1) kierowanie i podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej, 

merytorycznej i administracyjnej; 

2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

Ośrodka oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

3) sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy 

 w Ośrodku; 

4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 

5) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

Ośrodka; 



 

6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów 

wewnętrznych; 

7) przedstawianie Burmistrzowi Miasta oraz innym  instytucjom planów rzeczowych 

 i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych. 

 

§ 9 

 

1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy nie więcej niż jednego Zastępcy Dyrektora, 

powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora Ośrodka. 

2. Zastępca Dyrektora zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 10 

 

Dyrektor może powołać i odwołać Radę Programową jako organ doradczo – opiniodawczy. 

Może również tworzyć zadaniowe rady artystyczne lub komitety organizacyjne. 

 

§11 

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany 

zarządzeniem przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających  

w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych. 

 

§12 

 

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Józefowa w trybie przewidzianym ustawą  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

 

§13 

 

Burmistrz Miasta Józefowa może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem Zarządcy w trybie 

przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej.  

 



Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej 

 

§14 

 

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 

efektywności ich wykorzystania.  

2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się   

odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,  

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

4. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

5.Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.  

6. Działalność Ośrodka finansowana jest w szczególności z: 

1) wpływów z prowadzonej działalności statutowej; 

2) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz lokali pozostających  

w dyspozycji Ośrodka; 

4) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub Jednostek Samorządu 

Terytorialnego; 

5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych 

źródeł; 

6) wpływów z prowadzonej przez Ośrodek działalności gospodarczej. 

 

7. Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w formie dotacji: 

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 

statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; 

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

 

 

 



§15 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa Dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona.  

2. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie finansowe, wymaga kontrasygnaty 

Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

§16 

 

1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami, w zakresie zbieżnym z celami statutowymi. 

2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych 

Ośrodka. 

 

§17 

 

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest Burmistrz Miasta Józefowa. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§18 

 

Połączenia, podziału lub likwidacji MOK może dokonać Organizator na warunkach i w trybie 

przewidzianym w obowiązujących przepisach.  

 

§ 19 

 

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

 

 

 


