
           
 

Uchwała Nr XXI/184/2016 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie 

 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 i 2 

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

(Dz. U. z 2012 poz.406 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zmienia się dotychczasową treść Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Karczewie w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 

2016r. 

 

  

 

 

 Przewodnicząca Rady  

                                                                                                Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 423 oraz z 



2015 r. poz. 337 i 1505.   
 

 

UZASADNIENIE 

 

Zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie wynikają z podjęcia 

decyzji dotyczącej zmiany administratora budynku Centrum Kultury. Dotychczasowym 

administratorem budynku była Grupa Remontowa. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

przejmuje zadania związane z administrowaniem budynku Centrum Kultury w Karczewie. 

Jest to kolejna (czwarta) zmiana statutu, więc zachodzi konieczność nadania mu nowego 

brzmienia. 

 

              

Przewodnicząca Rady  

                                                                                                Danuta Trzaskowska 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK 

do UCHWAŁY Nr XXI/184/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 
STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KARCZEWIE 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej "MGOK" działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446); 

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

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.); 

3) niniejszego statutu. 

 

§ 2. 1. MGOK jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci 

domów i ośrodków kultury. 

2. MGOK posiada osobowość prawną – jest wpisany do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez organizatora – Gminę Karczew. 

3. Bezpośredni nadzór nad MGOK sprawuje Burmistrz Karczewa. 

 

§ 3. 1. MGOK swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Karczew. 

2. Siedzibą MGOK jest Karczew, ul. Widok 2. 

3. MGOK używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

                 ul. Widok 2 

            05-480 Karczew 

 

§ 4. 1. W ramach struktury MGOK działa Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej z 

siedzibą w Karczewie, przy ul. Żaboklickiego nr 12a. 

2. Przy Centrum Historycznym Ziemi Karczewskiej może działać Społeczna Rada 

Programowa jako organ doradczy. 

3. Dyrektor MGOK ustala skład Społecznej Rady Programowej przy Centrum Historycznym 

Ziemi Karczewskiej, powołuje i odwołuje jej członków, w tym Przewodniczącego Rady 

Programowej. 

4. Rada Programowa działa zgodnie z Regulaminem Przygotownym i zatwierdzonym przez 

Dyrektora MGOK. 

 

§ 5  MGOK sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem i eksploatacją świetlic wiejskich na 

terenie Gminy Karczew. 

 

§ 6.  MGOK może powoływać filie za zgodą Burmistrza Karczewa. 

 

II. Cele i przedmiot działania 

 

§ 7. Celem MGOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i 

zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej 

w kraju i zagranicą. 

 

§ 8.  Do podstawowych zadań MGOK należy: 

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę; 

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, 

sekcji i zespołów i innych; 



3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

rozrywkowych i turystycznych; 

4) działalność instruktażowo-metodyczna; 

5) prowadzenie kursów języków obcych; 

6) koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych; 

7) współdziałanie z instytucjamii organizacjami społęcznymi w zakresie lepszego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych mieszkańców; 

8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą; 

9) gromadzenie i ekspozycja pamiątek historycznych Ziemi Karczewskiej w ramach Centrum 

Historycznego Ziemi Karczewskiej; 

10)  administrowanie budynkiem Centrum Kultury w Karczewie. 

 

§ 9. MGOK przy wykonaniu zadań współpracuje z innymi placówkami kulturalnymi, 

oświatowymi, towarzystwami i fundacjami. 

 

III. Organizacja i gospodarka finansowa 
 

§ 10. 1. MGOK kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Karczewa. 

  

§ 11. Organizację wewnętrzną MGOK ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 

 

§ 12. 1. Przy MGOK mogą działać towarzystwa kulturalne, kluby tematyczne i inne 

organizacje społeczne. 

2. MGOK może korzystać z pomocy stowarzyszeń i fundacji o zasięgu lokalnym, 

regionalnym i ogólnokrajowym. 

 

§ 13. 1. MGOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o środki własne i 

środki przekazane przez Gminę Karczew. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MGOK jest roczny plan działalności obejmujący 

przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z 

budżetu. 

3. W rocznym planie działalności MGOK wyodrębnia się: 

1) przychody własne MGOK; 

2) dotacje z budżetu Gminy Karczew; 

3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń; 

4) wydatki inwestycyjne. 

 

§ 14. 1. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania MGOK pokrywa z uzyskiwanych 

przychodów. 

2. Przychodami MGOK, poza dotacją budżetową są wpływy z: 

1) prowadzonej działalności gospodarczej; 

2) opłat ustalonych przez dyrektora za: 

a) świadczone usługi kulturalne i edukacyjne; 

b) wypożyczenie składników majątkowych; 

c) uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych składników majątkowych; 

3) wartości materialnych i niematerialnych otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych. 

 

§ 15.  1. MGOK może prowadzić działalność gospodarczą wiążącą się z celami i zadaniami 

zawartymi w § 8. 

2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe. 

 

 

 



 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§ 16.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

  

 
Przewodnicząca Rady  

                                                                                                Danuta Trzaskowska 

 

 


