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UCHWAŁA NR 187/XXII/2012
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 29 czerwca 2012 r.

W sprawie: nadania statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 9) i 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2012.406).
§ 1. Nadaję sie statut Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się dotychczasowy statut Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu nadany uchwałą
Nr 183/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2004 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Grabowski
Załącznik
do Uchwały Nr 187/XXII/2012
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Statut Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, zwany dalej MOKiS, jest samorządową instytucją kultury, której
podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kultury.
2. Obok określonej w ustępie poprzedzającym działalności kulturalnej MOKiS prowadzi działalność sportowo rekreacyjną, podstawą której jest kryta pływalnia „Aquarius” mieszcząca się przy ul. Ogrodowej 19
w Myślenicach.
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3. W ramach prowadzonej przez siebie działalności MOKiS uwzględnia w szczególności różnego rodzaju
działania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi.
§ 2. MOKiS działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(j.t.Dz.U.2012.406),
2) Uchwały Nr 135/XXI/96 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 1996 roku o utworzeniu
Myślenickiego Ośrodka Kultury,
3) Uchwały Nr 183/XXXI/04 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2004 r. w sprawie:
1) likwidacji gminnego zakładu Centrum Wodne „Aquarius” w Myślenicach, oraz
2) zmiany nazwy i nadania statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury w Myślenicach,
4) niniejszego statutu.
§ 3. Organizatorem MOKiS jest Gmina Myślenice.
§ 4.
1. MOKiS działa na obszarze miasta i gminy Myślenice.
2. MOKiS może współdziałać z instytucjami kultury i sportu oraz organizować imprezy artystyczne, kulturalne
i sportowe także poza terenem Gminy Myślenice.
§ 5. Siedziba MOKiS znajduje się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 w Myślenicach.
§ 6.
1. MOKiS uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
organizatora.
2. MOKiS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 30 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
§ 7.
1. Z zastrzeżeniem art. 24 i 25 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej Gmina Myślenice nie odpowiada za zobowiązania MOKiS.
2. MOKiS otrzymuje dotacje z budżetu Gminy Myślenice. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady
Miejskiej w Myślenicach na dany rok.
3. Zwierzchni nadzór nad działalnością MOKiS w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności
§ 8. MOKiS prowadzi działalność kulturalną i sportowo - rekreacyjną polegającą na upowszechnianiu
kultury oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem działań
skierowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
§ 9. Do podstawowych zadań MOKiS należy:
1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
2) przygotowanie do przyjmowania i odbioru wartości kulturalnych, sztuki amatorskiej i profesjonalnej,
3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,
5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce i historii regionu myślenickiego,
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6) ochrona dóbr kultury ( w tym konserwacja kapliczek przydrożnych ) oraz innych zabytków wpisanych do
rejestru zabytków,
7) publikacja wydawnictw popularyzujących kulturę, sztukę, rękodzielnictwo oraz historię regionu
myślenickiego,
8) popularyzacja kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wodnej oraz rehabilitacji
wodnej i wysiłkowej.
§ 10. Zadania w zakresie działalności MOKiS realizuje poprzez:
1) organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
2) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze, w tym wspieranie
stowarzyszeń działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, w tym organizowanie stałych zajęć szczególnie
dla dzieci i młodzieży,
4) działalność instrukcyjno - metodyczną,
5) organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
i artystycznego oraz współpracę ze stowarzyszeniami twórców,
6) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i teatralnej oraz innych form twórczości
mieszkańców Gminy Myślenice oraz regionu myślenickiego,
7) wydawanie i sprzedaż publikacji popularyzujących kulturę, sztukę, rękodzielnictwo oraz historię regionu
myślenickiego, w tym katalogów wystaw organizowanych przez MOKiS,
8) pozyskiwanie prac artystów, w tym artystów amatorów oraz zbywanie ich,
9) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji ruchowej oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi
w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
10) zarządzanie przekazywanym MOKiS majątkiem zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego ochrona (przez
ochronę majątku rozumie się w szczególności: jego konserwację, remonty, przebudowę i odtworzenie
zużytego majątku),
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 11.
1. Dyrektor MOKiS zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor MOKiS jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. W MOKiS może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor
MOKiS po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
§ 12.
1) Organizację wewnętrzną MOKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego Dyrektora po
zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice i działających w MOKiS organizacji
związkowych.
2) Dyrektor MOKiS-u może tworzyć i likwidować filie MOKiS.
§ 13.
1. Dyrektora MOKiS powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, na czas określony od 3 do 7 lat, po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.
2. Kandydata na stanowisko Dyrektora MOKiS może być wyłoniony w drodze konkursu. W tej sytuacji
zasięganie opinii, o której mowa w ustępie poprzednim, nie jest konieczna.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i majątkowa
§ 14.
1. MOKiS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. MOKiS samodzielnie gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę Myślenice. Dyrektor
zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych,
kierując się zasadami efektywności jego wykorzystania.
3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektor MOKiS współdziała z Głównym
Księgowym MOKiS w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
§ 15.
1. Działalność MOKiS jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej z budżetu Gminy
Myślenice oraz z darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.
2. Podstawą gospodarki finansowej MOKiS jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez Dyrektora
z zachowaniem dotacji organizatora, uwzględniający:
1) przychody z prowadzonej działalności,
2) dotacje z budżetu Gminy Myślenice i innych jednostek samorządu terytorialnego,
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług,
4) środki na wydatki majątkowe,
5) środki przyznane innym podmiotom,
6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
3. MOKiS tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Dyrektor MOKiS składa corocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice oraz Radzie Miejskiej
w Myślenicach sprawozdanie z prowadzonej działalności programowej i finansowej.
§ 16. MOKiS prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. Zmiany statutu MOKiS może dokonywać Rada Miejska w Myślenicach w trybie przewidzianym dla
jego uchwalenia.
§ 18. Likwidacja MOKiS może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach podjętej
zgodnie z trybem likwidacji instytucji kultury określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Grabowski

