
UCHWAŁA NR ……………………….. 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia ……………………………… 
 
 

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1 oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 25 
października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 
2012 r. poz. 406 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje: 

 
 
§1. W Uchwale Nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 28 czerwca 
2016 w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) §1 otrzymuje brzmienie:  

„Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, zwany dalej „MGOK",  
jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 
z późn. zm..); 

3) uchwały Nr XX/169/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016 r. 
Akt połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach w jedną instytucję kultury 
o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach; 

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. 
zm.); 

5) niniejszego statutu.” 
 
2) §3 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Siedzibą MGOK jest miasto Białobrzegi, 
2. MGOK prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 
granicami. 
3. MGOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
4. Przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach rozumiemy funkcjonowanie  
4 placówek: Miejsko-Gminny Ośrodek w Białobrzegach ul. Kościelna 31,  26-800 Białobrzegi, 
Biblioteka Publiczna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Białobrzegi        
26-800, ul. Kościelna 31, Filia biblioteczna w Szczytach, Szczyty 26-800, Szczyty 45A Filia 
biblioteczna w Suchej, Sucha 26-800, ul. Szlachecka 88A.” 
 
3) §8 otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem działalności MGOK jest: 
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505 
oraz z 2016 r. poz. 1020 



2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 
3) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, kół zainteresowań, klubów oraz zespołów 

muzycznych i tanecznych; 
4) ochrona tradycji kulturowych Miasta i Gminy Białobrzegi i regionu poprzez tworzenie 

warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej; 
5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
6) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej; 
7) organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów, festiwali, wystaw, 

spektakli, turniejów, konkursów i innych imprez; 
8) promocja najcenniejszych wartości kultury i sztuki regionu oraz kraju; 
9) prowadzenie Białobrzeskiej Galerii Sztuki; 
10) wydawanie miesięcznika „Białobrzeska Gazeta"; 
11) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, niezależnie od 
postaci w jakiej występują, w sposób umożliwiający korzystanie z nich; 
12) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych; 
13) udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
14) prowadzenie wypożyczalni, czytelni oraz filii bibliotecznych; 
15) organizowanie lekcji bibliotecznych i innych form promocji czytelnictwa; 

16) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa 
oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych; 
17) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno–bibliograficznej, opracowywanie 
materiałów informacyjnych oraz informowanie o zbiorach własnych, zwłaszcza 
dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu a także współdziałanie 
z archiwami w tym zakresie; 
18) obsługa użytkowników biblioteki poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu                                     
i wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz; 
19)  prowadzenie wymiany międzybibliotecznej; 
20) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym  
i niepełnosprawnym; 
21) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, 
bibliograficznych i faktograficznych; 
22) koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie 
powiatu; 
23) udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, 
wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie 
powiatu; 
24) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki  
oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i powiatu Białobrzegi; 
25) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie 
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych 
społeczności gminy i powiatu.” 
 
4) §10 otrzymuje brzmienie: 
„1. MGOK może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych 
mieszkańców Miasta i Gminy Białobrzegi. 
2. MGOK dla zaspokojenia potrzeb społecznych może prowadzić świetlicę środowiskową  
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Białobrzegach, jednostkami 
organizacyjnymi lub pomocniczymi gminy oraz realizować działania w zakresie profilaktyki 
uzależnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 



3. Biblioteka Publiczna Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach zapewnia 
obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i gminy Białobrzegi. Służy rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców swojego regionu, 
upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci 
bibliotecznej  
i systemu informacyjnego na terenie gminy i powiatu.” 
 
5) §14 otrzymuje brzmienie: 
„1. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej  
lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją 
kultury zawartej między Organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. 
3. Na czele Biblioteki Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach stoi 
Dyrektor MGOK, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za 
nią odpowiedzialny. 
4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                       
w Białobrzegach sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach oraz Biblioteka 
Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 
5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką Publiczną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                           
w Białobrzegach w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.” 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.  
 
§3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

            Zgodnie z art. 19  ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                     
i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Miasta i Gminy Białobrzegi łącząc instytucje 
kultury ma obowiązek nadania Statutu dla nowo utworzonej instytucji. 

W oparciu o uwagi zasygnalizowane przez Dział Wojewódzki Sieci Bibliotek po analizie 
aktualnego statutu MGOK-u w celu możliwości uzyskania dofinansowania na działalność 
czytelniczą z Programu Promocja Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wprowadza się przedstawione w niniejszej uchwale zmiany. 

 


