
     

 

STATUT 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Zagórzu 

 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu działa na podstawie: 

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

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 

z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

poz. 148 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 18 stycznia 1996  o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, 

z późn. zm.), 

6) niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu zwany dalej „Ośrodkiem Kultury       

i Sportu” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której 

organizatorem jest Gmina Zagórz. 

2. Siedzibą Ośrodka Kultury i Sportu jest Zagórz, ul. Piłsudskiego 37, a obszarem jej 

działania Miasto i Gmina Zagórz, 

3. Ośrodek Kultury i Sportu uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Gminę Zagórz. 

 

        § 3 

 

W skład Ośrodka Kultury i Sportu wchodzą: 

1. Kino „Sokół” w Zagórzu, 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zakucie”, 

3. Świetlice w sołectwach: Czaszyn, Mokre, Morochów, Tarnawa Dolna, Tarnawa 

Górna, Poraż, Zahutyń, Średnie Wielkie, Łukowe oraz świetlice w osiedlach: Dolina, 

Wielopole i Zasław, 

4. Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu – Zasławiu. 

 

 

 

 

 



 

§ 4 

 

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny 

nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury i Sportu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Zagórz. 

3. Ośrodek Kultury i Sportu używa pieczęci nagłówkowej z nazwą w pełnym  brzmieniu                   

i adresem siedziby. 

 

II. Cele i zadania 

 

 

§ 5 

 

Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka Kultury i Sportu jest tworzenie, ochrona, rozwój                

i upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji. 

 

§ 6 

 

Do zadań Ośrodka Kultury i Sportu należy w szczególności: 

1) zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z dóbr kultury oraz 

      stwarzanie możliwości uprawiania sportu i rekreacji,  

2) rozeznanie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb, zainteresowań kulturalnych,  

sportowych, rekreacyjnych, turystycznych mieszkańców Gminy, 

3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, sportowego 

i turystycznego, 

4) koordynowanie działań i inicjatyw innych organizacji dla zaspokojenia 

podstawowych potrzeb kulturowych, sportowych i rekreacyjnych, 

5) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych 

na rzecz mieszkańców Gminy, 

6) prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych, współpraca ze szkołami, organizacjami 

młodzieżowymi, stowarzyszeniami, 

7)  podejmowanie działań i programów na rzecz poprawy stanu środowiska człowieka 

     i środowiska przyrodniczego, 

8)  integracja środowisk ekologicznych, 

9)  rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym jego zagrożeniach, metodach 

     im przeciwdziałania i poprawy środowiska.              

 

§ 7 

Zadania wymienione w § 6 Ośrodka Kultury i Sportu realizuje przede wszystkim przez 

organizowanie: 

1) różnorodnych form edukacji kulturalnej, 

2) wychowanie przez sztukę, 

3) zespołowego uczestnictwa w kulturze, 

4) form indywidualnych aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, 

5) spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, 

6) działalności kinematograficznej, 



7) współdziałanie z zakładami pracy, organizacjami, szkołami, bibliotekami, 

stowarzyszeniami i innymi instytucjami kultury, organizacjami sportowymi                             

i turystycznymi na terenie Gminy i poza nią, 

8) wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie świadomości ekologicznej, 

9) organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw o tematyce ekologicznej. 

 

 

 

III. Zarządzanie i organizacja 

§ 8 

 

1. Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Zagórz. 

IV. Gospodarka Finansowa 

§ 9 

 

1. Ośrodek Kultury i Sportu gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia 

oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków,,, kierując się 

zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych dla 

instytucji kultury. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury i Sportu jest plan działalności 

zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

4. Przychodami Ośrodka Kultury i Sportu są wpływy z prowadzonej działalności oraz 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy Zagórz, 

środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

 

1. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadaje Rada Miejska w Zagórzu. 

2. Zamiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

         

 


