
Załącznik nr 1
do uchwały nr 171/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 11 lutego 2013 r.

STATUT
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE

========================================
          

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia  ogólne
------------------------------

§ 1

1. Miejskie  Centrum  Kultury  w  Gostyninie jest  jednostką  organizacyjną  Gminy  Miasta 
Gostynina - samorządową instytucją kultury działającą w formie domu kultury.

2. Na mocy uchwały Nr 169/XXVIII/08 z dnia 30.12.2008 zmieniającej uchwałę Nr 77/IX/92 
Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 30.12.1992 r.  w sprawie utworzenia Domu Kultury 
i nadania mu statutu, tworzy się Miejskie Centrum Kultury i nadaje mu niniejszy Statut.

3. Miejskie  Centrum  Kultury  działa  w  szczególności  na  podstawie  ustawy  z  dnia 
25 października  1991 r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.  U. 
z 2012 r. poz. 406) oraz niniejszego Statutu.

4. Miejskie Centrum Kultury wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Miejskie Centrum Kultury terenem swojego działania obejmuje Gminę Miasta Gostynina.
2. Siedzibą Miejskiego Centrum Kultury jest miasto Gostynin.

ROZDZIAŁ  II

Zakres  działalności
------------------------------

§ 3

1. Miejskie  Centrum  Kultury  prowadzi  działalność  kulturalną,  która  polega  na  tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury.

2. Miejskie  Centrum  Kultury  prowadzi  działalność,  o  której  mowa  w  ust.1.  na  podstawie 
własnego programu działania opracowanego przez Dyrektora.



§ 4

1. Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kultury należy m.in.:
− rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
− przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
− kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Zadania wymienione w ust.1 Miejskie Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez
organizowanie:

− zespołowego  uczestnictwa  w  kulturze  w  postaci  prowadzenia  warsztatów,  szkoleń, 
kursów, pracowni,

− różnorodnych form edukacji kulturalnej,
− form indywidualnej aktywności kulturalnej,
− imprez kulturalnych - koncertów, odczytów, wystaw itp.,
− stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań,
− prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi za granicą,
− współpracę z towarzystwami i fundacjami.

§ 5

    Miejskie Centrum Kultury może na zasadach określonych w  odrębnych przepisach:
− organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek, dzieł sztuki,
− prowadzić naukę języków obcych,
− prowadzić impresariat artystyczny,
− organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
− prowadzić działalność wydawniczą,
− świadczyć  usługi  poligraficzne,  fotograficzne,  fonograficzne,  filmowe,  plastyczne  oraz 

inne usługi z zakresu kultury,
− prowadzić ogniska artystyczne,
− prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
− prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
− realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
− świadczyć usługi gastronomiczne.

                                          
ROZDZIAŁ  III

Organizacja  Miejskiego Centrum  Kultury
---------------------------------------------------

§ 6

1. Miejskim Centrum Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Gostynina.
3. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz Miasta Gostynina.
4. Zastępców Dyrektora  i  pozostałych  pracowników Miejskiego  Centrum Kultury zatrudnia 

Dyrektor.
§ 7



  
1. Komórki  organizacyjne  Miejskiego  Centrum Kultury,  ich  zadania,  strukturę  oraz  zasady 

i  tryb tworzenia określa  regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury nadawany 
przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.

2. Miejskie  Centrum  Kultury  może  powoływać  oddziały  za  zgodą  Rady  Miejskiej 
w Gostyninie.

ROZDZIAŁ  IV

Gospodarka finansowa
----------------------------------

§ 8

1. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez 
Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Miejskie  Centrum  Kultury  jako  jednostka  organizacyjna  Gminy  Miasta  Gostynina 
gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków.

3. Miejskie  Centrum  Kultury  finansuje  bieżącą  działalność  i  zobowiązania  z  wpływów 
uzyskiwanych  z  prowadzonej  działalności  statutowej,  dotacji  z  budżetu,  środków 
otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

4. Miejskie Centrum Kultury może pozyskiwać dochody z:
− organizacji imprez,
− sprzedaży własnych wydawnictw oraz prac plastycznych,
− wynajmu sal,
− wypożyczania sprzętu,
− sprzedaży biletów na imprezy własne,
− usług reklamowych,
− dzierżawy własnych pomieszczeń na działalność gospodarczą,
− z innych usług związanych z działalnością statutową. 

§ 9

Miejskie  Centrum  Kultury  prowadzi  rachunkowość  według  zasad  określonych  w  ustawie 
o rachunkowości.

ROZDZIAŁ  V

Postanowienia  końcowe
-----------------------------------

§ 10

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w formie uchwały.

§ 11



Miejskie Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem 
siedziby.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 406).

                        
                                                     

 


