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UCHWAŁA NR LIV/887/10
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ogłosić tekst jednolity uchwały Nr X/167/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 
kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, 
zmienionej uchwałami: Nr XXIV/404/2000 z dnia 31 maja 2000r., Nr XLV/816/2002 z dnia 27 lutego 2002r., Nr 
VI/76/2003 z dnia 26 marca 2003r., Nr XLIX/828/06 z dnia 29 marca 2006r., Nr LIV/952/06 z dnia 30 sierpnia 
2006r., Nr VII/99/07 z dnia 28 marca 2007r. - stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tekst jednolity podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w formie 
obwieszczenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Paweł Szcześniak
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Załącznik do Uchwały Nr LIV/887/10

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury, zwany dalej MOK jest instytucją kultury utworzoną na podstawie Zarządzenia 
Nr 13/79 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 września 1979 r., w sprawie powołania MOK 
i działa na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 wraz z późniejszymi zmianami). 

§ 2. Siedzibą i terenem działania Miejskiego Ośrodka Kultury jest Piotrków Trybunalski. 

§ 3. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu 
do rejestru instytucji kultury. 

§ 4. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Piotrków Trybunalski. 

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania 

§ 5. Podstawowym celem MOK jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze oraz tworzenie jej wartości. 

1) Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy: 

a) rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności na 
wysokim poziomie artystycznym; 

b) przygotowanie społeczeństwa do odbioru i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury; 

c) przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności udzielanie pomocy psychospołecznej poprzez 
wychowanie w kulturze dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią i ubóstwem; 

d) kształtowanie kultury w zakresie kreowania czynnych postaw niezbędnych do aktywnego współuczestnictwa 
w ochronie środowiska, postaw szacunku dla przyrody oraz wrażliwości na jej piękno, kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne; 

e) kształtowanie postaw odpowiedzialności wobec społeczeństwa rozumianej także jako obowiązek udzielania 
pomocy osobom poszkodowanym przez los, czyli szeroko rozumianej działalności charytatywnej 
i wolontariatu. 

2) Zadania wymienione w pkt 1 Miejski Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie: 

a) zespołowego uczestnictwa w kulturze; 

b) różnorodnych form edukacji kulturalnej i ekologicznej; 

c) form indywidualnej aktywności kulturalnej, ekologicznej i wolontariackiej; 

d) imprez kulturalnych; 

e) zwiększenie dostępu do kultury dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

f) udzielanie pomocy psychospołecznej dzieciom i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach 
rodzinnych. 

3) Zadania wymienione w pkt 2 Miejski Ośrodek Kultury realizuje poprzez: 

a) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, wypożyczanie książek, dzieł sztuki; 

b) prowadzenie ognisk artystycznych; 
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c) tworzenie własnych zespołów artystycznych oraz wspieranie działania zespołów artystycznych 
prowadzonych przez inne podmioty; 

d) organizowanie imprez rozrywkowych, w tym również w celach charytatywnych; 

e) prowadzenie działalności wydawniczej; 

f) świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, filmowych, fotograficznych, plastycznych oraz innych 
usług; 

g) tworzenie i rozpowszechnianie uniwersalnego programu telewizyjnego; 

h) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego; 

i) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i innych artykułów użytku kulturalnego oraz organizowanie aukcji na 
cele charytatywne; 

j) organizację imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych; 

k) świadczenie usług gastronomicznych; 

l) patronat i opiekę na dziećmi szczególnie uzdolnionymi artystycznie z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

m) organizowanie zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na cele charytatywne. 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 6. 1) Pracą Miejskiego Ośrodka Kultury kieruje dyrektor, który zarządza, reprezentuje i kieruje działalnością 
instytucji oraz jest odpowiedzialny za jej pracę. 

2) Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 7. 1) Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. 

2) Dyrektor oraz pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

§ 8. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa 

§ 9. 1) Miejski Ośrodek Kultury prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury 
i otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta. 

2) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

3) Sprawozdania finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 10. Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury stanowią również: dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób 
fizycznych i prawnych. 

§ 11. 1) Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późń. zm). 

2) Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność statutową. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 12. Miejski Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby 
i numerem identyfikacyjnym systemu REGON. 

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

§ 14. Likwidacja Miejskiego Ośrodka Kultury następuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 39 
a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.). 


