
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

Z dnia 29 października 2008 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU

I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Aktywności  Lokalnej,  zwany  dalej  Ośrodkiem  jest
samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r., nr 142, poz. 1591, ze zm.)

2. ustawy z dnia  25 października  1991 r.  o organizowaniu i  prowadzeniu działalności
kulturalnej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 123, ze zm.)

3. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r.,
Nr 226, poz. 1675, ze zm.)

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.)

5. uchwały nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października
2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie,

6. niniejszego statutu.   

 § 2

1. Organizatorem Ośrodka jest miasto Szklarska Poręba.
2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji  Rady Miejskiej  funkcje

Organizatora wykonuje Burmistrz Szklarskiej Poręby. 
3. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Słowackiego 13, 58 – 580 Szklarska Poręba. 
4. Terenem działania Ośrodka jest miasto Szklarska Poręba. 
5. Ośrodek został wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego

przez Organizatora pod poz. 2 i od dnia wpisu posiada osobowość prawną. 

§ 3

Ośrodek administruje następującymi miejskimi obiektami i urządzeniami kultury, sportu,
turystyki i rekreacji:
1. zespołem obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Waryńskiego,
2. placem zabaw przy ul. Turystycznej,
3. innymi obiektami przekazanymi w zarząd Ośrodka. 

§ 4

1. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu,  adresem siedziby, regonem,
nipem, telefonem, faksem  

2. Ośrodek może używać pieczęci  okrągłej  zawierającej  pośrodku wizerunek oficjalnie
obowiązującego herbu miasta, a w otoku napis z pełną jego nazwą.

.
Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 5



1. Podstawowym celem działalności Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury - jest
organizowanie i  prowadzenie wielokierunkowej działalności  kulturalnej  rozwijającej  i
zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury,
w  tym  lokalnej  w  kraju  i  za  granicą  oraz  stymulowanie  aktywności  społeczności
lokalnej i komunikacji społecznej.

2. Podstawowym celem Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
jest  prowadzenie  działalności  upowszechniającej  kulturę  fizyczną  ze  szczególnym
uwzględnieniem rekreacji fizycznej wśród mieszkańców.   

3. Ośrodek  może  prowadzić  inne  działania  mające  na  celu  zaspokajanie  społecznych
potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

§ 6

1. Założone cele, o których mowa w § 5 Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, prelekcji, wystaw itp. 
2) inspirowanie,  organizowanie  i  nadzorowanie  imprez  kulturalnych,  sportowych,

spotkań,  festynów,  spotkań  literackich,  biesiad,  festiwali,  przeglądów  na  terenie
miasta, itp.

3) prowadzenie programów edukacji kulturalnej oraz prelekcji i szkoleń dla mieszkańców
w Ośrodku oraz szkołach i przedszkolach,

4) organizowanie  zadań  zleconych,  m.in.  imprez  okolicznościowych,  rodzinnych,
obrzędowych

5) promowanie amatorskich zespołów artystycznych,
6) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin

sztuki,
7) gromadzenie,  dokumentowanie,  tworzenie,  ochrona  i  udostępnianie  dóbr  kultury

związanych z dziedzictwem kulturowym regionu,
8) tworzenie  warunków  do  rozwoju  twórczości,  folkloru,  rękodzieła  ludowego,

artystycznego i  stała  pomoc dla grup środowiskowych (stowarzyszenia,  organizacje
pożytku publicznego) i obywatelskich,

9) nawiązywanie,  rozwijanie  i  aktywne  prowadzenie  międzynarodowych  kontaktów  w
zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,

10)współpraca kulturalna z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
11)  gromadzenie  i  wykorzystywanie  zasobów  informacyjnych  dotyczących  zjawisk

kulturowych i społecznych środowiska lokalnego,
12)Promowanie,  wspieranie  i  realizowanie  projektów  aktywizujących  i  integrujących

społeczność lokalną,
13)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi miasta, instytucjami, stowarzyszeniami,

fundacjami  i  nieformalnymi grupami  mieszkańców w zakresie zaspokajania  potrzeb
społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,

14)promowanie miasta Szklarska Poręba,
15)współpracę z placówkami oświatowymi,
16)organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
17) realizacja  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  jako  elementu  oddziaływań

profilaktycznych,
18) realizacja pozalekcyjnych zajęć kulturalnych,
19)koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i

rekreacji ruchowej,
20)działalność  metodyczną  polegającą  na  wypracowaniu  innowacyjnych  form i  metod

pracy społeczno- kulturalnej w środowisku lokalnym,  
21)podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych na

działalność statutową Ośrodka.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 7

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.



2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Szklarskiej Poręby, który jest jego
bezpośrednim przełożonym.

3. Powołanie Dyrektora może być poprzedzone konkursem. O przeprowadzeniu konkursu
decyduje Burmistrz Szklarskiej Poręby i on ustala regulamin konkursu.

4. Burmistrz Szklarskiej Poręby wykonuje wobec Dyrektora Ośrodka czynności z zakresu
prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5. Dyrektor  jest  organem  zarządzającym  Ośrodka  oraz  przełożonym  pracowników
Ośrodka.

6. Do  dokonywania  czynności  prawnych  w  imieniu  Ośrodka  upoważniony  jest
samodzielnie Dyrektor – działający w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

      
 § 8

1. W Ośrodku działa Społeczna Rada Programowa, zwana dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Ośrodka.
3. Rada  składa  się  z  5  członków,  powoływanych  przez  Radę  Miejską  na  5  –  letnią

kadencję, spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka,
w  szczególności  twórców,  artystów  oraz  osób  zajmujących  się  organizowaniem
i prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowej.

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 Ośrodka i plany działalności Ośrodka oraz
wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Ośrodka.

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

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa w § 12
oraz projekt regulaminu organizacyjnego Ośrodka i jego zmian.

      
 § 9

Organizację  wewnętrzną  Ośrodka  określa  regulamin  organizacyjny,  nadawany  przez
Dyrektora. 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i majątek Ośrodka

§ 10

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności wraz z planem
rzeczowo - finansowym zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę – z
zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od miasta Szklarska Poręba.

2. Plan  działalności  obejmuje  najważniejsze  zamierzenia  i  przedsięwzięcia  do
zrealizowania  w  danym  roku,  a  w  szczególności:  plan  usług,  plan  przychodów
i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji. 

 

§ 11

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 otrzymuje z budżetu miasta corocznie dotację na działalność w wysokości
niezbędnej  na  pokrycie  kosztów  działalności,  w  tym  szczególności  kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. 

3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe w szczególności z:

1) wpływów z własnej działalności,



2) dotacji z budżetu państwa,
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł.

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

§ 12

1. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej w Szklarskiej
Porębie  roczne  sprawozdanie  finansowe  (bilans)  z  działalności  Ośrodka,  rachunek
zysków i strat oraz informację dodatkową do bilansu.  

2. Sprawozdanie  powinno  zawierać  również  część  merytoryczną  opisującą  w
szczególności  informacje  o  wykonywaniu  zadań,  zorganizowanych  imprezach,  ich
kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 13

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 
finansowania działalności statutowej Ośrodka.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Szklarskiej Porębie.
2. Wszelkie zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Zobowiązania  i  wierzytelności  likwidowanego  Ośrodka  przejmuje  miasto  Szklarska

Poręba. 
4. za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu odpowiedzialność ponosi Dyrektor

Ośrodka.


