
UCHWAŁA NR  XXVII/236/13 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 3 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Miejsko–Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 10 ustawy z 27 czerwca 1997r. o 
bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 642) 
 

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Nadaje się Miejsko–Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie 

Małopolskim Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Młp. 
               

§ 3 
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr II/11/06   
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko–Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie Młp. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/236/13 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. 

z dnia  3 czerwca 2013 r.  

 
STATUT 

MIEJSKO–GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

 
 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1. 

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, zwany dalej 
MGOK, działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i niniejszego 
Statutu.  
 

§ 2. 
Organizatorem MGOK jest Gmina Sędziszów Małopolski. 
 

§ 3. 
MGOK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru 
instytucji kultury organizatora prowadzoną na podstawie ustawy  o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r., poz.406) oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst 
jednolity Dz. U. z 11 czerwca 2012 r., poz. 642). 
 

§ 4. 
1. Siedzibą MGOK jest Sędziszów Małopolski. 
2. Terenem działania MGOK jest Gmina Sędziszów Małopolski.    
  

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA 
 

§ 5. 
MGOK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie 
upowszechniania i ochrony kultury.  
 

§ 6. 
Do zadań MGOK należy: 

1. Wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego, 
2. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  

i artystycznego, 
3. Organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym, w tym koncertów, festynów, jarmarków 
folklorystycznych i przedstawień teatralnych,   

4. Budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta i gminy, 



5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci  
i młodzieży, 

6. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, muzykę i taniec, 
7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców, 
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz 

twórcami indywidualnymi, 
9. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna, 

10. Prowadzenie przeglądów, konfrontacji, instruktaży i szkoleń dla osób, grup  
amatorskiego ruchu artystycznego, 

11. Prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej i wydawniczej, 
12. Opracowywanie założeń programowych rozwoju bibliotek oraz organizacja 

sieci bibliotek publicznych na terenie miasta i gminy, 
13. Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, 
14. Udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie fachowych porad  w ich 

wykorzystywaniu, 
15. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, informacyjnej  

i dydaktycznej, 
16. Współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi 

czytelnictwa, 
17. Prowadzenie działalności kinowej, 
18. Przygotowanie, montaż i emisja informacyjnych programów telewizyjnych,  
19. Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, 

tanecznych, folklorystycznych i teatralnych, 
20. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań, 
21. Inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych 

mieszkańców. 
 

§ 7. 
MGOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz na podstawie 
uzyskanych koncesji i zezwoleń prowadzić działalność w zakresie: 

1. usług plastycznych, muzycznych, choreograficznych, filmowych, 
telewizyjnych, reklamowych i poligraficznych, 

2. wypożyczania sprzętu muzycznego, audio wizualnego, nagłośnieniowego, 
3. organizacji imprez okolicznościowych, obrzędowych, rocznicowych, 
4. zakupu i sprzedaży wydawnictw dotyczących dorobku kultury gminy 

Sędziszów Małopolski, 
5. wynajmowania sal i pomieszczeń w MGOK. 

 
§ 8. 

1. MGOK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi 
działalność kulturalną, stowarzyszeniami związkami twórców i artystów oraz 
organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. 

2. MGOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności jest przeznaczony 
na działalność statutową MGOK. 

 
 



III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE 
 

§ 9. 
1. MGOK zarządza Dyrektor, który kieruje działalnością instytucji  i reprezentuje ją 

na zewnątrz.  
2. Za gospodarkę finansową MGOK odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 
3. Kandydata na stanowisko Dyrektora MGOK wyłania się w drodze konkursu. 
4. Dyrektora MGOK wyłonionego w drodze konkursu powołuje Burmistrz 

Sędziszowa Małopolskiego na okres od trzech do siedmiu lat. 
5. Dyrektora MGOK odwołuje Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego. 
6. Ustalenie regulaminu konkursu oraz jego przeprowadzenie należy do 

Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.  
7. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego wykonuje wobec Dyrektora MGOK 

czynności z zakresu prawa pracy. 
 

§ 10. 
1. W MGOK działa Rada Programowa MGOK zwana dalej Radą. 
2. Rada jest organem doradczym MGOK. 
3. Rada składa się z 3 członków, powoływanych przez Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego na 3 letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w 
zakresie działalności MGOK, twórców, artystów oraz osób zajmujących się 
organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. 

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, 
który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Rada opiniuje roczne programy działalności MGOK, plany działalności oraz 
wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach MGOK. 

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora 
oraz organów Gminy w zakresie funkcjonowania MGOK oraz organizowania i 
prowadzenia działalności kulturalnej. 

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa 
w § 18 oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian. 

8. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot 
kosztów. 

 
IV. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 
§ 11. 

Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich 
pracowników zatrudnionych w MGOK i jest ich zwierzchnikiem służbowym. 
 

§ 12. 
MGOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 
środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach szczególnych, 
dotyczących gospodarki finansowej i  rachunkowości instytucji kultury. Czynności 
prawne w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.  

 
 
 



§ 13. 
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku 
kalendarzowego może ulec zmianie. 
 

§ 14. 
Działalność MGOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach 
otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji 
celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej 
działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodu z 
najmu, dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł. 

 
§ 15. 

Wysokość rocznej dotacji dla MGOK ustala Rada Miejska w Sędziszowie 
Małopolskim na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez 
Dyrektora MGOK.  
 

§ 16. 
MGOK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.  
 

§ 17. 
Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada 
organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które 
podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.  
 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 18. 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 

§ 19. 
1. Statut MGOK nadaje Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim. 
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 
 

§ 20. 
1. Przekształcenie lub likwidacja MGOK może nastąpić na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. 
2. W przypadku likwidacji MGOK zobowiązania i wierzytelności przejmuje Gmina 

Sędziszów Małopolski. 
 
 
 


