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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LVII/379/06
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU
Z DNIA 13 MARCA 2006 R.

STATUT

N A S I E L S K I E G O O Ś R O D K A K U LT U R Y

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§l
Nasielski Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową
instytucją kultury, działającą na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001 r.,
Nr 13, poz. 123);
2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694);
3. uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXVII/181/97 z dnia
24 lutego 1997 roku;
4. niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Nasielsk.
2. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Nasielsk.
3. Ośrodek może również działać na terenie całego kraju, a także
poza jego granicami.
§3
1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Nasielsk.
2. Ośrodek wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez organizatora pod pozycją 7.
3. Ośrodek posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione
w statucie organy.

Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
OŚRODKA

§4
Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspokajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja
kultury lokalnej w kraju i za granicą.
§5
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
a. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
b. stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego,
kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, i in.,
c. organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów,
seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i tuhttp://noknasielsk.pl
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rystycznych,
działalność instruktażowo-metodyczna,
działalność wydawnicza i promocyjna,
prowadzenie kursów języków obcych,
koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy,
współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi
o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą,
nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.
§6
Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność
w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki
uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.
Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z kołami przyjaciół
Ośrodka, towarzystwami i fundacjami.

Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I
DORADCZE

§7
1. Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje
go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Nasielska.
3. Zwierzchnikiem Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Nasielska.
4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających
w instytucji.
5. Dyrektor Ośrodka może powoływać Społeczną Radę Programową
jako swój organ doradczy.
6. Dyrektor Ośrodka może także na okres organizacji festiwali
powołać dyrekcję festiwali.
7. Dyrektor Ośrodka zatrudnia pozostałych pracowników.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§8
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz w ustawie o rachunkowości, o których mowa w § 1.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana z:
a. dotacji Organizatora,
b. dochodów własnych,
c. środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych,
d. innych źródeł.
3. Przez inne źródła finansowania należy rozumieć m. in. dotacje
z budżetu Państwa.
4. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:
http://noknasielsk.pl
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a. prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów
fotograficznych, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.,
b. sprzedaży własnych wydawnictw,
c. organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
d. wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego,
rekwizytów, itp.,
e. wynajmu pomieszczeń,
f. dzierżawy własnych pomieszczeń,
g. koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,
h. sprzedaży biletów na imprezy własne,
i. promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
j. usług poligraficznych i reklamowych,
k. z innych usług związanych z działalnością statutową.
§9
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności
z zachowaniem dotacji z budżetu gminy, zatwierdzony przez
Dyrektora, zawierający plan usług, plan przychodów i rozchodów,
plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym
dla jego nadania.
§ 11
Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu
i adresem siedziby.
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