
UCHWAŁA NR XIX/211/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 194) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, nadanego w drodze uchwały nr 
XI/69/07 Rady Miasta Poręba z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Kultury w Porębie, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/211/20 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 7 września 2020 r. 

 
STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Miejski Ośrodek Kultury w Porębie (zwany dalej „MOK”) jest samorządową instytucją kultury 
Gminy Poręba (zwanej dalej „Organizatorem”). 

2. MOK prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym 
i ekonomiczno-finansowym, w ramach przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

4) niniejszego statutu. 

3. MOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Poręba pod nr 2 i posiada 
osobowość prawną. 

§ 2. 1.  Siedzibą MOK jest Gmina Poręba. 

2. MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Poręba. MOK może podejmować działania poza 
terenem Gminy Poręba dla realizacji celów statutowych. 

§ 3. W obrocie prawnym oraz korespondencji MOK może używać skrótu swej nazwy o treści „MOK 
w Porębie”. 

Rozdział 2. 
Zakres działalności 

§ 4. Do zadań MOK należy: 

1) analizowanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury, 

2) organizowanie wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów i konkursów, 

3) organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i charytatywnych, 

4) prowadzenie zajęć w stałych formach takich jak: koła zainteresowań, kluby, sekcje, zespoły, 

5) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów, prelekcji, odczytów, spotkań, 
warsztatów, 

6) gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, 

7) promocja walorów historycznych, kulturowych i turystycznych Gminy Poręba, 

8) promocja lokalnych twórców kultury oraz aktywności kulturalnej MOK, 

9) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

10) prowadzenie międzynarodowej współpracy kulturalnej, zwłaszcza z miastami partnerskimi, 

11) rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, 

12) rozwijanie folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

13) zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez organizowanie imprez kulturalno-
rekreacyjnych, 
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14) organizowanie wycieczek i wyjazdów mających na celu korzystanie z powszechnie dostępnych dóbr 
kultury (wyjazdy do teatrów, oper, operetek, kin, galerii, muzeów, wycieczki do miejsc o szczególnej 
wartości historycznej, kulturowej). 

§ 5. MOK prowadzi, zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego, następującą działalność 
handlową oraz usługową: 

1) sprzedaż składników majątku ruchomego, 

2) najem i dzierżawę składników majątkowych, 

3) działalność wydawniczą, 

4) działalność z zakresu informacji i promocji turystycznej oraz rekreacji, 

5) wypożyczanie kostiumów, rekwizytów teatralnych, sprzętu technicznego, 

6) sprzedaż wytworów i artykułów szeroko pojętego użytku kulturalnego, 

7) świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych, 

8) realizowanie imprez zleconych lub umożliwianie ich realizacji. 

Rozdział 3. 
Struktura organizacyjna 

§ 6. 1.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie zarządza i reprezentuje MOK na zewnątrz. 

2. Dyrektora MOK powołuje Burmistrz Miasta Poręba. 

3. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora MOK jest Burmistrz Miasta Poręba. 

§ 7. Do zadań Dyrektora MOK należy: 

1) kierowanie działalnością MOK i reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w MOK, 

3) wydawanie w obowiązującym trybie instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, 

4) ustalanie regulaminu organizacyjnego MOK. 

§ 8. W razie nieobecności Dyrektora MOK obowiązki Dyrektora MOK pełni upoważniony przez niego 
pracownik. 

§ 9. Szczegółowe zakresy działania oraz organizację wewnętrzną placówek kultury organizowanych 
i prowadzonych przez MOK określa regulamin organizacyjny MOK. 

§ 10. 1.  Przy MOK działa Rada ds. Kultury (zwana dalej: „Radą”) jako organ doradczy w sprawach 
organizowania działalności kulturalnej. 

2. Członków Rady w liczbie 3 osób powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Poręba. 

3. Szczegółowy zakres działania Rady jest określony w regulaminie organizacyjnym MOK. 

Rozdział 4. 
Mienie i finanse 

§ 11. 1.  MOK otrzymuje z budżetu Miasta Poręba corocznie dotację na działalność statutową. 

2. MOK może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) wpływów z własnej działalności, 

2) dotacji, 

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

5) innych źródeł. 

§ 12. MOK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmowych, 
przedstawieniach teatralnych, imprezach artystycznych i rozrywkowych, sekcjach i zespołach oraz innych 
przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności MOK. 
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§ 13. Wpływy z działalności, po uregulowaniu należnych podatków i opłat, przeznacza się na działalność 
statutową MOK. 

§ 14. MOK realizuje działalność statutową w oparciu o mienie komunalne wyodrębnione organizacyjnie 
i oddane mu do korzystania. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 15. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.
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