Statut nadany uchwałą Nr XXVIII/250/2001 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dn. 7 czerwca
2001 w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Lidzbarku (ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Warm-maz. Nr 66 poz. 1083 z
16.08.2001)

STATUT
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Lidzbarku
Postanowienia ogólne
§1
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej;
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
• ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
• niniejszego Statutu;
§2
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Lidzbark działającą na zasadach
jednostki budżetowej.
2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Lidzbark.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Lidzbark.

Cel i przedmiot działania
§3
1. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania
kultury.
2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego, społecznie
akceptowanego programu.
§4
Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
§5
Do ramowych zadań Ośrodka należy:
a. rozpoznanie, rozbudowanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
b. przygotowanie do odbioru tworzenia wartości kulturalnych;
c. kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
d. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

1. Zadania wymienione w ust. 1. Ośrodek realizuje przede wszystkim przez
organizowanie:
a. zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze;
b. różnorodnych form edukacji kulturalnej;
c. indywidualnej aktywności kulturalnej;
d. imprez kulturalnych;
§6
1. Ośrodek może realizować w szczególności następujące zadania:
a. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty;
b. prowadzić naukę języków obcych;
c. organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne;
d. świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, prowadzić wypożyczalnię
kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego;
e. realizować imprezy zlecone;
f. prowadzić zajęcia artystyczne z dziećmi i dorosłymi;

Zarządzanie i organizacja

§7
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miejska.
§8
Organem Ośrodka jest Dyrektor.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
§9
Organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny.
Majątek
§ 10
1. Ośrodek zarządza wydzielonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
§ 11
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

Postanowienia końcowe
§ 12
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

