
      
 
 

STATUT 
INSTYTUCJI KULTURY W MIEJSKIEJ GÓRCE 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. INSTYTUCJA KULTURY, której pełna nazwa otrzymuje brzmienie Ośrodek Kultury w 

Miejskiej Górce zwana dalej Ośrodkiem, jest posiadającą osobowość prawną 
Samorządową Instytucją Kultury powołana przez Gminę Miejska Górka. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Miejska Górka, ul. Plac 700-lecia 2. 
3. terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Miejska Górka. 
4. Gmina zapewnia Ośrodkowi niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność będzie prowadzona. 
5. Gmina nie odpowiada za zobowiązania Ośrodka, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 Ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
 

 
II. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 

 
§ 2 

1. Ośrodek jako Instytucja Kultury powołany został aby tworzyć, upowszechniać i chronić 
kulturę jak również, aby pozyskiwać i przygotowywać społeczeństwo do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzyć jej wartości. Gmina Miejska Górka sprawuje 
mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, 
edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie 
dziedzictwa kultury. Gmina może wspierać finansowo działalność kulturalną o 
szczególnym znaczeniu. 

2. Do podstawowych – statutowych zadań Ośrodka należy w szczególności: 
- 1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych, 
- 2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
- 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju i organizowanie amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
- 5) tworzenie warunków dla rozwoju i rozpowszechnianie kultury ludowej 
- 6) czynne wspieranie i uczestnictwo życia kulturalnego w gminie i mieście Miejska 

Górka 
- 7) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, 

archiwalnych i muzealnym ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących 
naszego regionu, 

- 8) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych, 

- 9) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i 
czytelnictwa, 



- 10) organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 
chorym i niepełnosprawnym, 

- 11) prowadzenie bibliotek w Miejskiej Górce i Konarach, 
- 12) szerokie współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-

wychowawczymi, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami, osobami fizycznymi i 
innymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa, 

- 13) organizowanie imprez kulturalnych, zespołowego uczestnictwa w kulturze, 
- 14) organizowanie działalności oświatowej z czytelnikami dorosłymi, dziećmi i 

młodzieżą, 
- 15) wydawanie gazety lokalnej, 
- 16) szeroka współpraca ze środowiskiem wiejskim w zakresie organizowania, 

prowadzenia i wspierania życia kulturalnego na wsi, współpraca z Radami Sołeckimi, 
- 17) prowadzenie działalności gospodarczej w możliwie szerokim zakresie dla dobra 

ogółu społeczeństwa. 
 

 
III. ORGANIZACJA OŚRODKA 

 
§ 1 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor Ośrodka ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mu mienie, 

odpowiada za wszelkie skutki wynikające z zawieranych umów cywilno-prawnych, 
dokumentację finansową, plany i sprawozdania oraz korespondencję. 

3. Dyrektora Ośrodka powołuje Zarząd Miejskie w Miejskiej Górce. 
4. Zarządzającym w imieniu Ośrodka jest Dyrektor. 
5. W Ośrodku zatrudnia się specjalistów z dziedziny kultury, bibliotekoznawstwa, 

plastyki, muzyki, teatru, tańca, informatyki oraz pracowników administracji i obsługi. 
6. Dyrektor Ośrodka może zatrudnić innych instruktorów-pracowników w zależności od 

zaistniałych warunków, potrzeb i możliwości. Dyrektor określa organizację wewnątrz 
Ośrodka oraz formy i metody pracy, dokonuje podziału zadań i kompetencji oraz 
odpowiedzialności pomiędzy podległymi pracownikami. 

7. Dyrektor realizuje zasady polityki kulturalnej, dba o należyty dobór pracowników oraz 
podnoszenie przez nich kwalifikacji. 

8. Dyrektor ustala plany pracy Ośrodka i przedstawia do zaopiniowania Zarządowi 
Miejskiemu i Radzie Miejskiej, z którymi utrzymuje stałą współpracę. 

9. Dyrektor Ośrodka zapewnia kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania 
przepisów prawa. 

10. Zarządzającym w imieniu pracodawcy wobec Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz 
Miejskiej Górki. Zarządzającym w imieniu pracodawcy dla pracowników Ośrodka jest 
Dyrektor. 
Majątek Ośrodka stanowią nieruchomości w Miejskiej Górce: 
1. obiekt zabytkowy znajdujący się przy ul. Jana Pawła II 6 
2. siedziba przy ul. Plac 700-lecia 2. 

 
§ 4 

1. Istnieje możliwość powołania społecznej Rady Kultury. 
2. Społeczną Radę Kultury powołuje Gmina. 
 

§ 5 



1. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji na działalność Instytucji Kultury, 
którą ustala i przydziela Gmina po przedstawieniu planu działalności opracowanego 
przez Dyrektora Ośrodka. 

2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się 
zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności Instytucji, 
zawierający w miarę potrzeb: remonty i konserwacje, usługi, inwestycje. 

4. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów 
budżetowych. 

5. Ośrodek może pozyskiwać środki na prowadzenie działalności statutowej pochodzące 
z dobrowolnych wpłat i darowizn, z tytułu najmu i dzierżawy składników 
majątkowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych 
źródeł. 

6. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania. 
7. Działalność gospodarcza Ośrodka nie może w żaden sposób ograniczać 

podstawowych celów i zadań, które określa Statut Ośrodka nadany i zatwierdzony 
przez Gminę. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 6 
 
1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

ustalenia. 
2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

Ośrodek może używać pieczęci okrągłej zawierającej wizerunek herbu Miejskiej 
Górki, a w otoku napis: Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce. 

 


