
UCHWALA NR 242/XXX1/2021 

RADY GMlNY NOWE MlASTO 


z dnia 30 lisLOpada 202 1 r. 

w sprawie Dadaoia Stalutu Miejsko-Gminnego OSl"odka Kultury w Nowym M.idcie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 usl . 2 pkl 15, art. 40 usl . 2 pkt 2, art. 41 usl.l ustawy z dnia 8 marea 
1990 r. 0 samoruJdzie gminnym (tj. Oz.U. 2021 r. pox. 1372 z pOzn. zm.), art. I Just. I i 2 ustawy z dnia 
25 paidziemika 1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnoki kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 
z p6in. zm.) Rada Gmi oy Nowe Miaslo uchwala, co nastftpuje: 

§ 1. Nadaje si~ Statut Miejsko-Ominnego Osrodka Kultury w Nowym MieScie stanowi~cy zah}cznik Nr I 
do niniej szej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jlowi Gminy. 

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w tycie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
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Zal!jcznik do uchwaty Nr 242IXXXl12021 

Rady Gminy Nowe M iasto 

z dnia 30 listopada 202 1 T. 

Statut Miejsko-Gmionego Osrodka Kultury w Nowym Midcie 

Rozdzial I. 
Postanowieoia ogolne 

§ I. Miejsko-Ominny Osrodek Kuhury w Nowym Miekie, dziala w szczeg61noSci na podslawie: 

I) USlawy z dnta 25 paidziemika 1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulruralnej ( t .j . Dz.U. 
2020 r. poz. 194 ); 

2) ustawy z dnia 8 marca I990r. 0 samol'Ujdzie gminnym eLj. Dz.U. 202 1 r. poz. 1372 z p6in. zm.); 

3) uSlawy z dnta 27 sierpnia 2oo9r. 0 finansach publicznych (tj. Dz.U. 202 1 r. pol. 305 z p6zn. zm.); 

4) ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bib1iotekach (t.j Dz. U z 2019 poz. 1479 z pOzo. zm.); 

5) niniejszego slatutu. 

§ 2. I. Miejsko-Gminny O~rodek Kult\lry w Nowym Micicie jest samo~dow4 instylUcj4 kultucy. 

2. Organizatorem Miej sko-Ominnego Osrodka Kultury jest Mi asto i Gmina Nowe Miasto. 

3. Miejsko·Gminny O~rodek Kultury posiada osobowosc prawn!j i jest wpisany do Rejestru Instytucji 
Kulrury prowadzonego przez organizatora. 

4. Nadz6r oad dzialalno~ci !j Miejsko·Gminnego Osrodka Ku ltury sprawuje Burrnistn Miasla i Gminy, 
kt6ry wykonuje prawa i obowi!j.Zki organ izatora, z wyjfJtkiem zaslrzeionych do kompetencji Rady Miej skiej. 

§ 4. I. W slrukturze organizacyjnej Miejsko-Ominnego Osrodka Kultury znajduje si~ Biblioteka, kt6ra 
realizuje swoje zadania bezposrednio w siedzibie Miejsko--Gminnego Osrodka Kultury. 

2. Miejsko· Ominny O~rodek Kultury moze wsp61pracowac z innym; podmiotami prowadz4cymi 
dzialalnosc kulruraln!j oa podstawie umowy wsp6tpracy. 

§ 5. I. Miejsko-Gminny Osrodek Kultury rna s iedz i~ w miejscowosci Nowe Miaslo pod adresem: ul. 
Browama 5, 09- 120 Nowe Miasto. 

2. Terenem dzialani a Miejsko-Ominnego Osrodka Kultury jest obszar Miasla i Omioy Nowe Miasto. 
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury moze r6wni et prowadzic dziaialnosc na terenie catcj Polski oraz poza jej 
gramcarnl. 

3. Miejsko-Gminny Osrodek Kultury realizuje swojc zadania bezposrednio w swojej siedzibie, 
w przekazanych, nabytych i udos~pnionych obiektach i nieruchomosciach na terenie Miasta i Omloy Nowe 
Miaslo. 

4. Miejsko-Gminny Osrodek Kultury moze utywac nazwy skr6conej MOOK w Nowym Miescie . 

Rozdzial2. 

Ccle, zadaaia i zakres dzialalnosci 


§ 6. I. Miejsko-Gminny Osrodek Kulrury prowadzi wielokien.mkow!j dzialalnosc rozwlJaJ!jCll 
i zaspokajaj<}cli potrzeby kulturalne mieszkar'lc6w oraz prol)1ocj~ i upowszechnianie kult\lry, sztuki i sportu. 

2. Do podstawowych zadan Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury nalety: 

I} rozpoznawanie. rozbudzanie i 7..8spokajanie potTzeb oraz zainleresowan kulturalnych mieszkancow, 

2) lworzenie warunk6w do rozwoju aklywnosc i kulturalnej , artystycznej. hobbislycznej, rekreacyjno
ruchowej , sportowej oraz zainteresowania sztuk!j, 


3) prowadzenie wlasnych zespol6w artystycznych, klub6w i k61 zainteresowari. z r6inorodoych 
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dziedzin sztuki dla r6i nych 'grup wiekowycb, 


4) prezentacja i promocja amatorskiego rucnu artystycznego omz tw6rczoki profesjona lnej, 


5) gromadzenie i udost~pnianie informacji 0 tw6rcach, instytucjach i dzialalnoki artystycznej. 


6) inspirowanie dziatan. artystycznych, kulturalnych, spor1owych omz rOZnorodnych fonn sp¢zania 


czasu wolnego we wsp61pmcy z organizacjami poza~dowymi, samo~dowymi omz innymi 

plac6wkami kultury, 


7) dzialanie ns r.zecz integracji spolecznoSci iokalnej, 


8) wsp6ldziaianie z instytucjami i organizacjami spotecznymi w zakresie lcpszego zaspokajania 


potrzeb kulturalnych mieszkanc6w, 


9) prowadzenie wsp&pracy kuhuralnej z zagranic'l, 


10) edukacja leulturalna i wychowanie przez sztuk~, 


11) ksztaltowanie nawyk6w mieszkanc6w do aklywnego wsp6ttworzenia i odbioru roi:norodnych form 


s~dzania czasu wolnego, 

12) koordynowanie dzialalnosci Biblioteki poprz.ez: 

a) gromadzenie i opracowywanie maleria/6w bibliolecznych, w tym dotyc"14cych wlasnego regionu, 

b) planowanie zakupu ksil}iek i prenumeraty czasopism dla Biblioteki, 

c) udosl~pnianie zbior6w bibJiotecznych na miejscu, wypoiyczaoie do domu oraz prowadzeoie 
wypotyczeo mi~dzybibliotecznych, 

d) prowadzenie dziatalno~ci informacyjno-bibliograficznej i popularyzacj i ksi~ek i cZYlelnictwa popnez 
organizacj~ warsztal6w, spotkan autorskich, itp., 

e} wsp6ldzialanie z inoymi bibliotekami, inslytucjami oswiatowo-wychowawczymi, ins tylucjami 
upowszechniania kultury omz organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu polrzeb oSwiatowych 
i kuhuralnych spotecznosci lokalnej, 

obadanie pOIrz.eb czylelniczych, wytyczanie kierunk6w rozwoju czytelnictwa, opracowywanie zalozen 
programowych rozwoju bibliotek., 

g) wsp6tpraca z biblioteluj. szkoln4, zwlaszcza w zakresie prowa<izenia wsp6lnej polityki gromadzenia 
zbior6w bibliolecznych, 

h) doskonaienie form i metod pracy bibliotecZ1lej. 

i) zaspokajanie potrzeb infonnacyjnych mieszkanc6w (np. beziHatne imprezy leulturalne, informatory 
tury stycwe, poradniki, ksi~ki hobbistyczne), 

j) wdrai:anie nowych technologii w popularyzacji literatury slowa pisanego i zapoznawanie z nimi 
czytelnikow. 

13) ksztahowanie kuhury wypoczynku i zycia codziennego, 

14) lone dzialania na rzecz rozwijaoia i zaspokajaoia potrzeb kulturalnych mieszkanc6w. 

Rozdzial3. 
Organizacja i zarlltdzanie 

§ 7. I. Dyreklo r Miejsko-Gminnego Osrodka Kuitury, zwany dalej Dyrektorem, zaT7::}dza insfytucjl! 
i reprezentuje j't oa zewn'ltrz. 

2. Dyrektora poworuje i odwotuje Burmistrz Miasta i Gminy. 

3. Do zakresu dzialania Dyrektora nalezy w szczeg61nosci: 

1) kierowanie dzialalnosci~ statutow'l, 


2) nadz6r i dysponowanie mieniem Miejsko-Gminnego Osrodka Kuitury, 
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3) sporLldzanie plan6w n:eczowych j finansowych Miejsko-Gminnego O~rodka Kultury omz sprawozdan 
z ich realizacji, 

4) wydawanie akt6w prawa wewoytrznego, w tym zarzlldzeri i regulamin6w, 

5) udzielanie pelnomocnictw gl6wnemu ksiygowemu i pracownikom dla dokonywania ok.reslonych 

czynno~ci faktycznych, w zaletnosci od pOln:eb. 

6) wykonywanie obowil)2k6w wynikaj4cych z zakresu praw8 wobec procownik6w Miejsko-Gminnego 
Osrodka Kuitury. 

7) skladanie w imieniu Miejsko-Gminnego mrodka Kultul)' o~wiadczen wali oraz dokonywanie czynnoSci 
prawnych. 

4. Pracownik6w Miejsko-Gminnego Osrodka Kulrury zatrudnia i zwalnia Dyrektor w ramach. ~rodk6w 

zabezpicczonych w planie finansowym oa wynagrodzenia. 

Rozdzial4. 

Zasady gospodarki fin3nSQWej Miejsko-Gminoego Osrodka Kultury w Nowym Mie!cie 


§ 8. Mienie Miejsko-Ominnego Osrodka Kultury sruZy wyt'lcznie wykonywaniu jego zadan statutowych. 

§ 9. I . Miejsko-Gminny Ohodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarky flllansow!! na zasadach 
okreslonych w ustawie oorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej oraz innyeh wtaSciwych 
przepisach. 

2. Za mienie i budie! Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury odpowiada Dyrektor. 

3. Obstugy finansowo-ksi~gow<l prowac1zi gt6wny ksiygowy. kl6ty dziala w ramach kompetencji 
okrdlonych w ReguJaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Osrodka Kullul')' i udzielonych mu przez 
dyreklora upowaznieil . 

§ 10. I . Dzialalnosc Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury finansowana jest z : 

1) dotacji podmiotowych od organizatora. 


2) dotacji celowych, 


3) dochod6w wlasnych. 

4) pozyskanych srodk6w zewn~trznych, w tym srodk6w unijnych. 

§ 11. I. Miejsko-Gminny Osrodek Kultury maze pozyskiwac docbody pochO<l.z.Clce z: 

I) wynajmu pomieszczen na cele kulturalne i hand lowe oraz doraine potrzeby organi zacji spolecznyc h, 

2) organizacji imprez artystycznych. rozrywkowych i sportowych zleconych przez inne instytucje. 

zakJady, osoby prawne i fizyczne, 


3) promocji finTI na imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminny OSrodek Kulrury. 


4) prowadzenia kiermaszy prac uczestoik6w k61 zainteresowan i sekcji arrystycznych, 


5) optaty za zajycia w sekcjach i kolach za interesowail, 

6) prowadzenia warsztat6w, szkoleo , kurs6w, zaj~ i innych. 

7) sprzedazy bilet6w wst~pu na organizowane imprezy. 


8) uslug reklamowych. 


9) darowizn od os6b fizycznych i prawnych. 


10) innych us lug zwiljzanych z dziatalnoki<l statutow<l. 

§ 12. 1. Miejsko-Gm inny Osrodek Kultury moze prowadzic dzialalno.sc gospoda rc~ wedrug zasad 
okreSlonych w odrybnych przcpisach. 

2. Doch6d uzyskany z dzialalnoSci gospodarczej przezrlacza siy na realizacj lY cel6w Slalulowych. 

3. Dziatalnosc gospodarcza nie moze ograniczac ani utrudniac wykonywania zadan starutowych. 
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RozdzialS. 

Postanowienia koftcowe 


§ 13. Potqczenia. podziatu lub likwidacji Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury moze dokonac organizator 
OR warunkach i w trybie przewidzianym W obowi&zujl}cych przepisach. 

§ 14. Zmiany Statuhi mogl} bye dokonywane w trybie wtaSciwym dla jego uchwalenis. 

~TW() 'Ie ZIICY 

(!lilA f , 
r-l.f(~f':1 
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VzasadDieoie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z doia 25 paidziemika 1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci 
kutruralnej (tj. Dz.U. 2020 r. poz. (94) instytucje kultucy dzialajll os podstawie aktu 0 ich utworzeniu oraz 
starutu nadanego przcz organizalora. 

Obecny StatuI zoslal nadany Uchwallt Nr VIW40194 Rady Omlny w Nowym Miescie z doia 30 grudnia 
1994 roku w sprawie po1llezenia Ominncgo Osrodka Kultury w Nowym Miescie oraz Gminnej Biblioteki 
PublicZrtcj w Nowym MieScie w jednll instytucj~ kultury p.n. "Gminny Osrodek Kultury" w Nowym Miescie 
ijego zapisy w cz~sci ~ jut oieaktualne Z obowi¥uj.. cymi przepisami prawa, wobec czego naici:alo 
wprowadzic nowe regulacje. 

Rada Ministr6w rozpor'Zl'Idzeniem z dnia 30 lipea 2021 roku w sprawie ustalenia granic niekl6rych gmin 
i mias! oraz nadania niekt6rym miejscowosciom slatusu miasta (OZ.U. 2021 r. poz. 1J95) nadala status miasta 
miejscowosci Nowe Miasto . 

W zwi4zku z powyzszym zasadne stalo si~ dostosowanie za pis6w statutu Miejsko-Gminnego Osrodka 
Kultury w Nowym Miescie do obowi'lZUilj:cych przepis6w. 
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