
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/643/2014 

RADY MIASTA LEGIONOWO 

z dnia 29 października 2014 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z z 2013r., poz. 594, z późn. zm.
1)

) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 2014r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406, z późn. zm.
2)

), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/364/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 28 lutego 2001r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie  

(z późn. zm.). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Janusz Klejment 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.594, poz.1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012 r., poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r.

Poz. 10789



Załącznik do Uchwały Nr XLVII/643/2014 

Rady Miasta Legionowo 

z dnia 29 października 2014 r. 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

im. Charlesa Spencera Chaplina  

w Legionowie 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Kultury  im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie, zwany dalej „Miejskim 

Ośrodkiem Kultury” działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2012 roku , poz. 406, z późn. zm.) , 

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

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), 

4) uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Legionowie Nr VII/28/79 z dnia 29 marca 1979 roku w sprawie 

utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, 

5) niniejszego Statutu. 

2. Miejski Ośrodek Kultury może używać nazwy skróconej „ MOK Legionowo”. 

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. 

2. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Miejska Legionowo. 

3. Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finan-

sowym, nadzorowaną przez organizatora. 

4. Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury mieści się w Legionowie, przy ulicy Norwida 10. 

5. Terenem działania Miejskiego Ośrodka Kultury jest miasto Legionowo z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Miejski Ośrodek Kultury może tworzyć filie. 

7. Miejski Ośrodka Kultury może realizować działalność na terenie kraju i za granicą, szczególnie w ramach 

współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. 

8. Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

§ 3. 1. Miejski Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną. 

2. Miejski Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 

§ 4. Miejski Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę instytucji 

w pełnym brzmieniu, adres oraz numer telefonu. 

Rozdział 2. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 5. 1. Celami działania Miejskiego Ośrodka Kultury są: 

a) integracja społeczności lokalnej wokół unikalnej tożsamości kulturowej, 

b) upowszechnianie i animowanie kultury i sztuki w środowisku lokalnym, 

c) promocja dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej. 
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2. Cele Miejskiego Ośrodka Kultury realizowane są w szczególności poprzez: 

a) rozpoznawanie, rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Legionowa, 

b) umożliwianie mieszkańcom Legionowa pełnego udziału w obiegach kultury popularnej, wysokiej i niszo-

wej, 

c) kształtowanie kultury wypoczynku i świadomego zagospodarowania czasu wolnego, 

d) promowanie, animowanie i wspieranie edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę poprzez wyko-

rzystanie dóbr kultury światowej, narodowej oraz regionalnej i środowiskowej. 

§ 6. W zakres działalności Miejskiego Ośrodka Kultury wchodzą w szczególności zadania: 

a) organizowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego: kół, klubów  zainteresowań, sekcji i ze-

społów; 

b) organizowanie wydarzeń kulturalnych: 

- spektakli teatralnych, 

- projekcji filmowych, 

- koncertów, 

- wystaw, 

- festiwali, 

- przeglądów osiągnięć kulturalnych, 

- konkursów, 

- plenerów, 

- konferencji popularno-naukowych, 

- odczytów edukacyjnych; 

c) organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym; 

d) organizowanie i prowadzenie kursów i warsztatów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputero-

wych, rękodzieła artystycznego oraz pracowni specjalistycznych; 

e) realizowanie projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych; 

f) prowadzenie działalności promocyjnej; 

g) powadzenie działalności wydawniczej; 

h) prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej dla instytucji, organizacji i zainteresowanych grup 

w zakresie upowszechniania i animacji kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego. 

§ 7. Miejski Ośrodek Kultury współpracuje w obszarze swojej działalności w szczególności z stowarzysze-

niami, fundacjami, placówkami oświatowymi, instytucjami i grupami nieformalnymi. 

Rozdział 3. 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA 

§ 8. 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie zarządza Dyrektor, który organizuje działalność instytu-

cji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo. Sposób powoływania Dyrektora określa 

ustawa. 

3. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Prezydenta 

Miasta Legionowo, na zasadach określonych w ustawie. 

4. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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5. Dyrektor, w uzgodnieniu z organizatorem, może powołać  organy doradcze w celu konsultowania realiza-

cji celów statutowych MOK Legionowo. 

§ 9. 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pra-

cowników w Miejskim Ośrodku Kultury. 

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Legionowie. 

§ 10. 1. Wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin. 

2. Prezydent Miasta Legionowo pełni wobec Dyrektora funkcję zwierzchnika służbowego oraz wykonuje 

wobec niego czynności z zakresu prawa pracy. 

Rozdział 4. 

ZRÓDŁA FINANSOWANIA 

§ 11. 1. Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie są: 

a) dotacje z budżetu organizatora, 

b) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem 

dóbr kultury - w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 roku 

Nr 98, poz. 1150, z późn. zm.), 

c) środki otrzymane od osób fizycznych, 

d) środki otrzymane od osób prawnych, 

e) dotacja celowa z budżetu państwa, 

f) środki otrzymane z innych źródeł. 

2. Organizator może przekazać dotację: 

a) podmiotową - na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na 

utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celową - na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celową - na realizację wskazanych zadań i programów. 

3. Wpływy z prowadzonej działalności obejmują w szczególności wpływy z: 

a) prowadzenia zajęć artystycznych , kulturalnych i edukacyjnych, 

b) sprzedaży własnych wydawnictw, 

c) organizacji zlecanych imprez, 

d) organizacji własnych imprez, 

e) wynajmu pomieszczeń i sprzętu, 

f) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, 

g) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów i sekcji - na zlecenie innych podmiotów, 

h) sprzedaży biletów na organizowane imprezy, 

i) usług reklamowych, 

j) innych usług, związanych z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Kultury. 

4. Wysokość rocznej dotacji na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury ustala organizator. 

5. Środki uzyskane z działalności, mogą być wykorzystane na cele statutowe, w tym pokrywanie kosztów 

działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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Rozdział 5. 

INNA DZIAŁALNOŚĆ 

§ 12. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie może prowadzić także inną działalność niż kulturalna, jed-

nakże w zakresie  związanym z celami i zakresem działalności określonymi w niniejszym statucie, a środki 

uzyskane z takiej działalności będą wykorzystywane na realizację celów statutowych. 

Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury może dokonywać Rada Miasta Legionowo w trybie 

przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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