
 

                                                                                                       Załącznik nr 2 

                                                                                                       do uchwały Nr LXVII/767/18 

                                                                                                       Rady Miejskiej w Mosinie 

                                                                                                       z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

 

 

STATUT  

MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

 

 

 

W związku z   podziałem Mosińskiego Ośrodka Kultury poprzez wyłączenie  Izby Muzealnej                  

i Galerii Miejskiej   w celu utworzenia  Galerii Sztuki w Mosinie, nadaje się Mosińskiemu 

Ośrodkowi Kultury Statut w następującym brzmieniu:                    

 

 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Mosiński Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury.   

 

§ 2. 

 

Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z  2017 r., poz. 862 z późn. zm.);                            

2) niniejszego statutu. 

 

§ 3. 

 

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mosina. 

2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Gminy Mosina. 

3. Ośrodek może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju. 

 

§ 4. 

 

1. Ośrodek  jest  wpisany  do  rejestru  instytucji  kultury  prowadzonego  przez  Burmistrza  Gminy  

    Mosina – Księga Rejestrowa Instytucji Kultury nr 1.   

2. Ośrodek posiada osobowość prawną. 

 

§ 5. 

 

Organizatorem, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, jest Gmina Mosina.       

 



Rozdział II 

 

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA 

 

§ 6. 

 

Celem Ośrodka jest organizowanie, prowadzenie i promowanie działalności kulturalnej w zakresie 

upowszechniania kultury poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców w tym zakresie.  

 

§ 7. 

 

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

 

1) upowszechnianie kultury, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania 

przez sztukę; 

2) stwarzanie warunków do indywidualnego i zbiorowego rozwoju aktywności twórczej, rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów; 

3) organizowanie imprez kulturalnych; 

4) koordynacja działalności na terenie Gminy Mosina z zakresu imprez kulturalnych; 

5) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej; 

6) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej; 

7) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej; 

8) opieki nad miejscami pamięci narodowej; 

9) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Gminy Mosina; 

10) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi; 

11) realizacja okolicznościowych i rodzinnych imprez zleconych. 

 

2. Do zadań Ośrodka należy także: 

  

1) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, pracowni, itp.; 

2) przygotowanie i organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez 

artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych oraz uroczystości okolicznościowych; 

3) sprzedaż biletów na własne imprezy kulturalne; 

4) wynajem sal i pomieszczeń; 

5) organizacja imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady pracy; 

6) wypożyczanie sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów i wyposażenia; 

7) sprzedaż własnych wydawnictw; 

8) sprzedaż materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Mosina na podstawie umowy z Gminą 

Mosina;          

9) oddawanie w dzierżawę własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną; 

10) promocja firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek;      

11) świadczenie usług reklamowych. 

 

3. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w § 16 ust. 2 pkt 2.    

    Środki uzyskane z tej działalności wykorzystywane będą na cele statutowe. 

 

 

§ 8. 



 

Ośrodek, realizując statutowe zadania, współpracuje na obszarze swojego działania z kołami, 

stowarzyszeniami, towarzystwami i fundacjami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi. 

 

 

Rozdział  III 

 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE 

§ 9.  

 

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.  

2. Powołanie i odwołanie Dyrektora Ośrodka następuje na zasadach określonych w art. 15 ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Gminy Mosina. 

4. Dyrektor Ośrodka zarządza Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Ośrodka, który kieruje 

powierzonymi sprawami oraz zastępuje Dyrektora Ośrodka w zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa.  

 

 § 10. 

 

1. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą 

organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem. 

2. Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje zgodnie z przepisami prawa i ponosi za nie 

odpowiedzialność. 

 

§ 11. 

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora 

Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Mosina. 

 

 

§ 12. 

 

1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka na 

podstawie Kodeksu pracy oraz wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego. 

2. Zastępcę Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Dyrektor Ośrodka.  

 

§ 13. 

 

Dyrektor Ośrodka może, za zgodą Organizatora, powołać Społeczną Radę Programową, jako swój 

organ doradczy. 

 

Rozdział  IV 

 

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 14. 

 

Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 



 

 

§ 15. 

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora 

Ośrodka z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

2. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.  

3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Mosina. 

 

§ 16. 

 

1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji Organizatora, z dochodów własnych, ze środków 

otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.   

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z: 

1) działalności kulturalnej: 

   a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pracowni, itp., 

   b) koncertów i prezentacji własnych zespołów i grup artystycznych, 

   c) sprzedaży biletów na własne imprezy kulturalne; 

2) działalności gospodarczej: 

   a) wynajmu sal i pomieszczeń, 

   b) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady, 

   c) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, wyposażenia, itp. 

   d) sprzedaży własnych wydawnictw, 

   e) sprzedaży materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Mosina na podstawie umowy z    

      Gminą Mosina,  

   f) dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną, 

   g) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, 

   h) sprzedaży biletów na imprezy własne, 

   i) promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek, 

   j) usług reklamowych. 

 

 

§  17. 

 

Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

 

Rozdział V 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18. 

 

Dyrektor Ośrodka składa Organizatorowi coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie kultury. 

§ 19. 

 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 


