Załącznik Nr 1
do uchwały XIX/142/2000

S   T   A   T   U  T
Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w  Korfantowie.

Rozdział  I


§ 1.

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, zwany dalej Ośrodkiem, utworzony został na mocy Uchwały Nr XVII/128/2000,
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000 roku.
2. Ośrodek jest instytucją kultury powiązaną z budżetem gminy.

                                                      
§ 2.

1. Ośrodek swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Korfantów.
2. Siedzibą ośrodka jest budynek w Korfantowie - Rynek 10.


§ 3.

Ośrodek sprawuje mecenat nad wszystkimi formami działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej podejmowanej przez mieszkańców miasta i gminy Korfantów.



Rozdział  II

Cel i przedmiot działania.


§ 4.

1.	Ośrodek prowadzi działalność  wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje zadania własne miasta i gminy wynikające z ustawy o upowszechnianiu kultury oraz ustawy o kulturze fizycznej.
2.	Ośrodek swoją działalność opiera na wchodzących z jej skład komórkach organizacyjnych:
-	Miejski Dom Kultury w Korfantowie (stanowiący jego  siedzibę),
-	Wiejskie Domy Kultury i świetlice wiejskie,
-	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna z filiami,
-	Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz kąpieliska i boiska sportowe.


§ 5.

Celem działalności Ośrodka jest organizowanie wszechstronnej edukacji kulturalnej społeczeństwa, upowszechnianie kultury, czytelnictwa oraz rozwijanie zamiłowania do czynnego uprawiania sportu.

§ 6.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1.	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców.
2.	Działanie na rzecz konsolidacji społeczeństwa.
3.	Podejmowanie różnorodnych działań kształtujących postawy tolerancji oraz wzajemnego poszanowania przez grupy społeczne i narodowościowe zamieszkujące miasto i gminę.
4.	Eksponowani zwyczajów i tradycji wszystkich środowisk.
5.	Wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym inicjatyw kulturalnych wszystkich środowisk mieszkańców miasta i gminy.
6.	Prowadzenie badań nad historią miasta, gminy i regionu.
7.	Współpraca z zagranicznymi ośrodkami kultury, nauki i sportu.
8.	Propagowanie kultury ekologicznej.
9.	Upowszechnianie sportu i rekreacji.
10.	Upowszechnianie czytelnictwa.
11.	 Organizowanie działalności rozrywkowej.
12.	 Opieka nad miejscami kultu religijnego, pomnikami, cmentarzami, itp.

Przedmiotem działania Ośrodka jest
:
1.	Upowszechnianie kultury poprzez organizowanie spotkań, pokazów i odczytów oraz organizowanie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami gminy, innych regionów i państw.
2.	Organizowanie występów artystycznych, zabaw tanecznych, dyskotek, festynów, itp.
3.	Organizowanie zwyczajowo przyjętych świąt i uroczystości jak np.:
Dni Miasta, Dożynki Gminne, Święto Ludowe, itp.

4.	Organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym.
5.	Organizowanie kursów tematycznych np. nauki gry na instrumentach, kursów tańca towarzyskiego, itp.
6.	Organizowanie plenerów malarskich, ekspozycji dzieł sztuki, wystaw, itp.
7.	Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu.
8.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i do domu.
9.	Prowadzenie działalności informacyjno-biograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa.
10.	 Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi oraz
       analogicznymi ośrodkami zagranicznymi.
11.	 Gromadzenie i upowszechnianie czasopism, taśm magnetofonowych,
       płyt CD oraz taśm video.
12.	 Organizowanie i propagowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
13.	  Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym.
14.	 Działanie na rzecz promocji walorów krajoznawczych i
      architektonicznych miasta i gminy.
15.	 Inspirowanie rozwoju turystyki poprzez współpracę z organizacjami       
       turystycznymi oraz biurami podróży.
16.	Świadczenie usług noclegowych, gospodarczych i handlowych.



Rozdział  III

Organizacja  i  zarządzanie


§ 7.

1.	Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2.	Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
3.	Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Przewodniczący Zarządu.

§ 8.

1.	Dla realizacji zadań Dyrektor tworzy inne komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy (zgodnie ze schematem organizacyjnym Ośrodka).
2.	Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.


§ 9.

Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.



ROZDZIAŁ  IV

Finanse


§ 10.

Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków przekazanych przez założyciela, ze środków własnych oraz z innych źródeł.



§ 11.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Ośrodka

.

§ 12.

Ośrodek prowadzi w oparciu o obowiązujące przepisy działalność gospodarczą w takich dziedzinach jak:
1.	Odpłatne organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych.
2.	Odpłatne prowadzenie kursów doskonalących.
3.	Odpłatny najem lokali na organizowanie imprez m.in. dyskotek, zabaw tanecznych, wesel, spotkań, zebrań, itp.
4.	Świadczenie usług w zakresie nagłaśniania imprez oraz obsługi muzycznej.
5.	Świadczenie usług fonograficznych i nagraniowych.
6.	Prowadzenie kin, kawiarni i klubów.
7.	Handel dziełami sztuki, książkami, kasetami audio i video.
8.	Działalność wydawnicza.
9.	Prowadzenie pól biwakowych, namiotowych i hoteli.
10.	Świadczenie innych usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji.



ROZDZIAŁ  V

Postanowienia końcowe


§ 13.

1.	Statut nadaje Rada Miejska w Korfantowie.
2.	Zmiany Statutu mogą być3.	 dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

             
§ 14.

Likwidacji Ośrodka może dokonać Rada Miejska w Korfantowie na podstawie uchwały.


§ 15.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: “Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji    49-137  Korfantów,     Rynek 10,     tel.431-90-34,       fax. 431-90-96”, oraz pieczęci okrągłej zawierającej w środku herb miasta Korfantowa a w otoku napis z nazwą Ośrodka.

Przewodniczący
Janusz Wójcik

