UCHWAŁA NR XXI/248/2016
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
Rada Miejska Skoczowa uchwala:
§ 1. Zmienia się statut Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie nadany uchwałą Nr
XV/145/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w ten sposób, że:
1. § 4 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:„W skład MCK wchodzi również:
1) MCK ARTadres - Galeryjka Miejska, ul. Rynek 18,
2) MCK Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3,
3) MCK Sala Widowiskowa "Pod Pegazem", ul. Targowa 26.”
2. § 6 statutu otrzymuje brzmienie:
„Do podstawowych zadań MCK należy:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
2) edukacja kulturalna,
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
4) tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
sztuką,
5) tworzenie warunków dla rozwoju kultury regionalnej,
6) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
7) upowszechnianie wiedzy o sztuce,
8) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań,
9) tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości,
10) organizowanie wystaw artystycznych,
11) prowadzenie kina i upowszechnianie kultury filmowej,
12) działalność informacyjna, szkoleniowa i wydawnicza,
13) współpraca z Urzędem Miejskim w Skoczowie i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy
Skoczów w zakresie promocji Gminy,
14) współpraca ze stowarzyszeniami społecznymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej w dziedzinie kultury i edukacji
kulturalnej,
15) współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi i zespołami artystycznymi, działającymi
w kraju i za granicą,
16) Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Skoczów.”.
3. § 7 statutu otrzymuje brzmienie:
„MCK może organizować, współorganizować i prowadzić:
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1) spektakle, koncerty, pokazy, odczyty, wykłady, seminaria, sympozja, turnieje, wypożyczalnie sprzętu,
kostiumów i rekwizytów,
2) warsztaty i kursy artystyczne i językowe,
3) impresariat artystyczny,
4) imprezy plenerowe,
5) wydarzenia artystyczne,
6) kiermasze, targi, festyny,
7) usługi poligraficzne, fonograficzne i plastyczne,
8) działalność wydawniczą i promocyjną,
9) informacje turystyczną,
10) sprzedaż książek, map i innych materiałów promocyjnych,
11) świadczyć usługi gastronomiczne,
12) wystawy artystyczne,
13) imprezy okolicznościowe, oświatowe, obrzędowe i rodzinne,
14) działalność gospodarczą w zakresie kultury i edukacji, wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej, w
szczególności świadcząc usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne,
nagłaśnianie imprez oraz inne usługi z zakresu kultury.”.
4. § 8 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. MCK zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Skoczowa, w trybie przewidzianym przez
ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. W MCK można ustanowić Zastępcę Dyrektora.
4. Zastępcę dyrektora MCK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Skoczowa.
5. Dyrektor MCK zarządza całokształtem działalności MCK i ponosi za nią odpowiedzialność.
6. Szczegółową organizację MCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji,
po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, a także opinii działających w MCK organizacji związkowych i
stowarzyszeń twórców.”.
5. § 11 statutu otrzymuje brzmienie:
„l. Za gospodarkę finansową MCK odpowiada Dyrektor.
2. Dla ważności składania w imieniu MCK oświadczeń woli w zakresie praw lub obowiązków
majątkowych powyżej wartości 2000 zł netto konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
3. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor, Zastępca dyrektora, Główny Księgowy lub wyznaczony przez
Dyrektora pełnomocnik (pełnomocnik działa w tym przypadku łącznie z dyrektorem lub Zastępcą
Dyrektora).
4. Organizator nie odpowiada za zobowiązania MCK”.
6. § 14 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:
„MCK może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskania dodatkowych środków finansowych
w zakresie:
1) organizowania imprez,
2) realizacji imprez zleconych,
3) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw, dzieł twórców, pamiątek,
4) organizowania kursów i szkoleń,
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5) prowadzenia działalności wydawniczej,
6) organizowania i prowadzenia działalności wystawienniczej,
7) prowadzenia działalności kinowej,
8) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku
kulturalnego,
9) najmu lub dzierżawy,
10) działalność gospodarczą w zakresie kultury i edukacji, wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej, w
szczególności świadcząc usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne,
nagłaśnianie imprez oraz inne usługi z zakresu kultury.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio
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