UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach i uchwalenia
statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr
217, poz. 1281) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11,
poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kleszczelach nadaje się nazwę Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.
§ 2. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/227/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
13 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92, poz. 908 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 965 i Nr 208, poz. 2089) oraz
uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach i uchwalenia statutu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Katarzyna Androsiuk
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Załącznik do uchwały Nr X/69/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Statut Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, zwany dalej MOKSiR,
jest samorządową instytucją kultury, działającą 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) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151,
poz. 1014);
4) uchwały Nr XII/41/66 Gromadzkiej Rady Narodowej
26 lutego 1966 r. – aktu o utworzeniu ośrodka kultury;

w Kleszczelach

z dnia

5) innych ustaw i przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Statutu.
§ 2. Siedziba MOKSiR mieści się w Kleszczelach, przy ul. 1 Maja 19, a terenem działania
jest teren miasta i gminy Kleszczele.
§ 3. MOKSiR posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Burmistrza Kleszczel.
§ 4. MOKSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby
i numerem identyfikacji podatkowej.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 5. 1. Celem nadrzędnym MOKSiR jest:
1) pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenie kultury narodowej i regionalnej, upowszechnianie sztuki profesjonalnej
i amatorskiej, tworzenie optymalnych warunków do korzystania z dóbr kultury;
2) rozwój kultury fizycznej oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
sportu, turystyki i rekreacji;
3) promocja gminy i jej walorów.
2. Do szczegółowego zakresu działania MOKSiR należy:
1) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb, zainteresowań i aspiracji kulturalnych mieszkańców;
2) kultywowanie i ochrona dziedzictwa narodowego, gromadzenie, dokumentowanie,
odnowa i udostępnianie lokalnych dóbr kultury;
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
4) edukacja kulturalna, propagowanie zainteresowania sztuką, folklorem, rękodziełem
ludowym i artystycznym;
5) popularyzacja i promocja dorobku kulturalnego Gminy Kleszczele;
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6) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, związkami
twórczymi w dziedzinie kultury;
7) organizacja spektakli, koncertów, wystaw i prelekcji;
8) pomoc instruktażowo-metodyczna zespołom amatorskiego ruchu artystycznego;
9) organizaowanie stałych i czasowych galerii;
10) prowadzenie kół zainteresowań;
11) organizowanie konkursów,
sportowych;

turniejów

z różnych

dziedzin

kultury

i sztuki

oraz

12) prowadzenie świetlic wiejskich;
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć w wybranych
dziedzinach sportu i rekreacji;
14) prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej;
15) popularyzacja różnych dyscyplin sportu, rekreacji i turystyki;
16) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na
działalność statutową, zgodnie z obowiązujacymi przepisami;
17) popieranie rozwoju stowarzyszeń kultury fizycznej oraz współpraca z nimi;
18) prognozowanie, planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu
w gminie, jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci
i młodzieży w szkołach;
19) planowanie i organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy;
20) tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystania;
21) zarządzanie posiadanymi i oddanymi do zarządzania obiektami i urządzeniami
sportowymi;
22) przygotowanie obiektów i urządzeń do właściwego przeprowadzania zawodów
i imprez;
23) planowanie zadań działalności gospodarczej i inwestycyjnej w zakresie kultury
fizycznej i sportu;
24) obsługa ruchu turystycznego w oparciu o bazę sezonową oraz całoroczną;
25) organizowanie rajdów rowerowych oraz innych imprez rekreacyjnych;
26) obsługa Centrum Informacji Turystycznej;
27) organizowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym.
3. Wymienione w ust. 2 zadania MOKSiR wypełnia w szczególności poprzez:
1) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kultywowanie
i rozwijanie lokalnych tradycji kulturowych – folklor, zwyczaje, obrzędy, promowanie
twórców ludowych, edukacja regionalna skierowana do dzieci i młodzieży;
2) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce;
3) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, sportowej i turystycznej;
4) organizowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej i sportowej;
5) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o charakterze masowym
i środowiskowym;
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6) współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.
4. MOKSiR gromadzi materiały repertuarowe i metodyczne oraz udostępnia je na
zasadach przez siebie określonych innym instytucjom kultury.
§ 6. 1. MOKSiR może podejmować działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, w szczególności polegającą na:
1) wynajmowaniu pomieszczeń;
2) organizowaniu spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów;
3) organizowaniu nauki języków obcych;
4) organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjno-turystycznych;
5) prowadzeniu działalności wydawniczej;
6) organizowaniu imprez okolicznościowych;
7) prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu;
8) prowadzeniu działalności turystyczno – hotelowej;
9) prowadzeniu galerii i sprzedaży wyrobów ludowych;
10) świadczeniu usług ksero i fax;
11) prowadzeniu wypożyczalni rowerów, sprzętu wodnego, sportowego i innego będącego
na wyposażeniu MOKSiR;
12) prowadzeniu kąpieliska i basenu;
13) prowadzeniu warsztatów i innych działań z zakresu edukacji kulturowej;
14) prowadzeniu innych działalności związanych z działalnością statutową.
2. Zajęcia określone w ust. 1 MOKSiR realizuje na podstawie Statutu oraz zezwoleń
wymaganych przepisami prawa.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
§ 7. 1. MOKSiR jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną gminy. Działa na
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.
2. Organizację wewnętrzną MOKSiR oraz zakres zadań merytorycznych na
poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora
MOKSiR po zasięgnięciu opinii Burmistrza Kleszczel.
§ 8. 1. Funkcjonowaniem i bieżącą działalnością MOKSiR kieruje dyrektor.
2. Dyrektora MOKSiR powołuje i odwołuje Burmistrz Kleszczel.
3. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora MOKSiR może nastąpić w drodze
konkursu. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Kleszczel oraz ustala regulamin pracy
komisji konkursowej.
4. Na czas swojej nieobecności dyrektor wyznacza zastępcę informując o tym Burmistrza
Kleszczel.
5. Do zakresu działania dyrektora MOKSiR należy w szczególności:
1) kierownie bieżącą działalnością MOKSiR;
2) reprezentowanie MOKSiR na zewnątrz;
3) zarządzanie mieniem MOKSiR;
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4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
6) ustalanie rocznego planu działalności i planu finansowego;
7) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej MOKSiR;
8) składanie informacji Burmistrzowi Kleszczel z bieżącej działalności;
9) w zależności od potrzeb występowanie z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację
zadań własnych objętych mecenatem państwa.
§ 9. W MOKSiR zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji
i obsługi. W miarę potrzeb i możliwości mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin
upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
§ 10. Dyrektor i pracownicy MOKSiR powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego
stanowiska kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
§ 11. MOKSiR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, zgodnie z rozdziałem
3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą
o rachunkowości.
§ 12. MOKSiR gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością
ich wykorzystania.
§ 13. 1. Podstawą działalności finansowej MOKSiR jest roczny plan finansowy
zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przeznaczonej przez Radę
Miejską w Kleszczelach.
2. Przychodami MOKSiR są:
1) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej;
2) dotacje z budżetu gminy;
3) darowizny, spadki i zapisy;
4) wpływy z innych źródeł.
3. Przychodami MOKSiR mogą być dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie
bieżących zadań własnych instytucji kultury oraz zadań objętych mecenatem państwa, a także
dotacje ze środków Unii Europejskiej.
§ 14. 1. Nadzór administracyjno-finansowy
Burmistrz Kleszczel.

nad

działalnością

MOKSiR

sprawuje

2. Nadzorowi podlega:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowanie
mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw
pracowniczych.
3. Dyrektor MOKSiR przedstawia Burmistrzowi Kleszczel w terminach:
1) do 31 lipca danego roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego MOKSiR
za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań,
w tym wymagalnych;
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2) do 28 lutego następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania
działalności MOKSiR.
§ 15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych MOKSiR tworzy wspólnie z Urzędem
Miejskim w Kleszczelach.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 16. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
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