
UCHWAŁA NR XXXV/226/2013
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406)  oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645)  Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc  uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Gniewkowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady

mgr Janusz Kozłowski

Id: AD40B270-0449-453D-B471-3D0B00DB1467. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/226/2013 

Rady Miejskiej w Gniewkowie 

z dnia 25 września 2013 r. 

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, zwany dalej MGOKSIR, jest samorządową 
instytucją kultury, która działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2012 poz.406), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedziba MGOKSiR  mieści się w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 5. 

2. Terenem działania MGOKSiR jest obszar miasta i gminy Gniewkowo. 

3. MGOKSiR może działać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także poza granicami kraju.

§ 3. 1. Organizatorem MGOKSiR  jest Gmina Gniewkowo. 

2. Nadzór nad działalnością MGOKSiR  sprawuje Burmistrz Gniewkowa.

§ 4. MGOKSiR posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
organizatora i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

§ 5. W skład struktury organizacyjnej MGOKSiR   wchodzą: 

1) Hala widowiskowo-sportowa im.Księstwa Gniewkowskiego  przy ul.Toruńskiej 40 w Gniewkowie  2)   
Stadion Miejski im.Mariana Teppera przy ul. Parkowej 2b w Gniewkowie 

3) Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Piasta w Gniewkowie 

4) Kompleks sportowy „ORLIK 2012” przy ul.Toruńskiej w Gniewkowie 

5) Obiekty rekreacyjne w Parku Wolności w Gniewkowie 

6) Klub „Mozaika” przy ul.700-lecia 18 w Gniewkowie.

§ 6. MGOKSiR nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art.11 ust.2 ustawy o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rozdział 2.
Cel i zakres działalności 

§ 7. Podstawowym celem działalności MGOKSiR  jest: 

1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji 

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

7) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, 
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8) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.

§ 8. § 8. 

1. Cele wymienione w § 7 MGOKSiR  realizuje przede wszystkim poprzez: 

1) rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej, 

2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 

3) organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych , 

4) organizację wystaw artystycznych i wernisaży, 

5) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, chórów, 
zespołów instrumentalno-wokalnych, tanecznych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie Gminy 
Gniewkowo, 

6) koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego, 

7) współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, 

towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami oraz pracodawcami 

w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej.

§ 9. MGOKSiR może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację 
celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na: 

1) wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, rozrywkowe,sportowe i handlowe 

2) wynajmie  sprzętu nagłośniającego, oświetlenia scenicznego i mobilnej sceny 

3) organizacji imprez kulturalnych, spektakli teatralnych, projekcji filmów, koncertów, festiwali,festynów, 

4) realizacji  sesji nagraniowych w studiu nagrań , 

5) organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych, 

6) organizacji koloni, półkolonii, zimowisk i wycieczek, 

7) świadczeniu usług  gastronomicznych związanych z obsługą imprez, 

8) prowadzeniu działalności handlowej polegającej na sprzedaży wyrobów artystycznych, dekoracyjnych, 
spożywczych, fonograficznych, pamiątkowych 

9) prowadzeniu biura ogłoszeń prasowych 

10) prowadzenia usług biurowych , tj. ksero, faks, laminacja, bindowanie 

11) organizacji kiermaszy, licytacji, aukcji i innych form promocyjnych, 

12) świadczeniu usług transportowych, 

13) działalności promocyjnej, wydawniczej, reklamowej, poligraficznej, plastycznej, fotograficznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 10. 1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji  kieruje i zarządza Dyrektor powoływany 
i odwoływany przez Burmistrza Gniewkowa. 

2. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu. 

3. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz pozostałych pracowników. 

4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością 

2) reprezentowanie MGOKSiR  na zewnątrz, 

3) zarządzanie majątkiem Ośrodka, 

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 
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5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, 

6) ustalanie rocznych planów działalności oraz rocznego planu finansowego, 

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, 

8) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.

5. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonego 
przez Dyrektora upoważnienia, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich 
działań. 

6. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor  lub jego pełnomocnik, działający 
w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 

7. Organizację wewnętrzną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji określa nadany przez 
Dyrektora  Regulamin Organizacyjny.

§ 11. Społeczna Rada Programowa jest 3 osobowym organem  doradczym Dyrektora, powołanym przez niego 
na okres 2 lat i działającym w interesie klientów MGOKSiR .

Rozdział 4.
Działalność finansowa 

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej MGOKSIR jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora 
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 

2. Źródła finansowania działalności MOKSIR : 

1) dotacja Organizatora, 

2) dotacja z budżetu powiatu, województwa i państwa, 

3) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i innych środków europejskich, 

4) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, 

5) środki otrzymywane od instytucji i osób prawnych na realizację projektów w związku z przeprowadzanymi 
konkursami, 

6) środki z innych źródeł: 

- darowizny, spadki, zapisy 

- odsetki z lokat bankowych 

- inne, dozwolone prawem.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 13. 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

2 . Projekt zmian statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

 

Przewodniczący Rady

mgr Janusz Kozłowski
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Uzasadnienie

Wywołanie uchwały jest związane z dodatkowym miejscem prowadzonej przez MGOKSIR działalności 
w lokalu przy ul. 700-lecia 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zawarł z Kujawską 
Spółdzielnią Mieszkaniową w Inowrocławiu  stosowną umowę najmu lokalu użytkowego (dawny klub 
osiedlowy „Mozaika”) dnia 27 sierpnia 2013 r. Bezpośrednim powodem zawarcia umowy były 
niewystarczające możliwości  lokalowe MGOKSIR w stosunku do potrzeb i liczby organizowanych zajęć dla 
mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo. 

Drugą okolicznością wywołania uchwały jest konieczność skorygowania nazwy instytucji. Oznacza to, iż 
prawidłowa nazwa instytucji brzmi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji . Nazwa instytucji 
w uchylonej uchwale  zawierała dopisek „w Gniewkowie”, co uniemożliwiało rozliczenie projektów 
dofinansowanych z Unii Europejskiej i wymagało korygowania wielu dokumentów. 

W związku z realizowaniem innych projektów i planowanym aplikowaniem o dalsze środki unijne 
jednoznaczna korekta nazwy  jest niezbędna. 

 

Przewodniczący Rady

mgr Janusz Kozłowski
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