
REGULAMIN      ORGANIZACYJNY 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA     KULTURY 

W KLECZEWIE 

 

ROZDZIAŁ  I 

PRZEPISY  WSTĘPNE 

§  1 

          Regulamin organizacyjny  stanowi podstawowy akt prawny ustalający  organizację ora  

zakres działania poszczególnych  stanowisk pracy. 

§  2 

Regulamin opracowany jest na podstawie  Statutu Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Kultury  w Kleczewie 

§ 3 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie jest gminną instytucją kultury,  

swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Kleczew. 

§  4 

                        Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w  

Dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę  zgodnie  

z potrzebami mieszkańców miasta i gminy. 

 



§ 5 

Siedzibą Miejsko – Gminnego Ośrodka  Kultury jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury  

     w Kleczewie , Al. 600-lecia 33. 

 

                                                             ROZDZIAŁ  II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLECZEWIE 

§  6 

         Pracą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury kieruje i zarządza Dyrektor , którego  

powołuje i Odwołuje Burmistrz . 

§  7 

1. M-GOK ma strukturę bezwydziałową. 

2. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleczewie zarządza Dyrektor,  który 

samodzielnie kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego 

odpowiedzialny. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew na podstawie 

przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 

r. poz.406).  

4.  Stan zatrudnienia w M-GOK : 

      Dyrektor   - 1 etat 

      Główny Księgowy -  ½ etat                                                                          

      Instruktor plastyki  -   1 etat                                                           

      Instruktor ds. tańca  – 1 etat 



      Referent ds. księgowych – 1 etat 

      Referent ds. księgowych  - ½ etat                                          

      Kinooperator – akustyk – konserwator  - 1 etat 

      Informatyk – pracownik gospodarczy – 1 etat 

      Pracownicy gospodarczy – 5 etatów 

       

                                                             ROZDZIAŁ  III 

ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH  STANOWISK 

§  8 

  

1.           Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury 

1. Dyrektor organizuje pracę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie, 

kieruje bieżącymi sprawami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie, oraz 

reprezentuje MGOK na zewnątrz 

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w MGOK 

pracowników 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności : 

1) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników MGOK 

2) kierowanie pracą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 

zapewnienie jej ciągłości, oraz prawidłowości funkcjonowania 

3) występowanie z wnioskami do Organizatora  

4) zatwierdzanie rocznych planów finansowo – rzeczowych 

5) zatwierdzanie zakresu odpowiedzialności i obowiązków pracowników 

6) udzielanie pełnomocnictw głównemu księgowemu i pracownikom dla 

dokonywania określonych czynności faktycznych, w zależności od potrzeb 



7) wydawanie zarządzeń w sprawach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  

8) dokonywanie czynności prawnych związanych ze stosunkiem pracy 

pracowników MGOK 

9) powołanie zastępcy na okres nieobecności spowodowanej urlopem, 

delegacją służbową, chorobą  w zakresie określonym w pełnomocnictwie 

10) reprezentowanie MGOK na zewnątrz 

11) prowadzenie kontroli wewnętrznej i dokumentowanie jej przebiegu 

 

 

2.           Główny Księgowy 

          Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi  M-GOK       

              Do zadań głównego księgowego należy w szczególności : 

 

1) obsługa finansowo – księgowa MGOK 

2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie 

rachunkowości 

3) zebranie i przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu 

budżetu na rok następny 

4) przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu MGOK za 

pierwsze półrocze, oraz w rocznym sprawozdaniu 

5) nadzór nad wykonywaniem budżetu poprzez bieżącą kontrolę 

6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej 

7) przygotowywanie analiz i bieżącej informacji o sytuacji finansowej MGOK 

8) kontrasygnowanie czynności powodujących powstanie zobowiązań 

majątkowych 

9) sporządzanie list płac dla pracowników MGOK 

10) zgłaszanie danych do ubezpieczeń społecznych, rozliczania składek ZUS i 

innych 

11) sporządzanie informacji podatkowej dla Urzędu Skarbowego 

12) rozliczanie druków ścisłego zarachowania oraz czeków 



sporządzanie przelewów, wystawiania  i sprawdzania rachunków pod 

względem formalnym i rachunkowym 

13) ewidencja środków trwałych, naliczanie umorzeń i amortyzacji 

14) zapewnienie prawidłowego zawierania umów pod względem finansowym 

15) czuwanie nad utrzymaniem równowagi między dochodami a wydatkami 

                            

Instruktor plastyki  -   1 etat    

Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi  M-GOK                                                 

 Instruktor ds. tańca i organizacji pracy pracowników gospodarczych   – 1 etat 

 Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi  M-GOK        

Do zadań pracowników instruktorów Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury należy : 

 

a. prowadzenie kółek zainteresowań 

b. praca kulturalno – oświatowa w środowisku 

c. realizacja statutowych obowiązków MGOK w zakresie upowszechniania 

kultury 

d. realizacja statutowej działalności MGOK poprzez organizację i 

współorganizację imprez kulturalnych 

e. systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy zawodowej 

                                      

 Referent ds. księgowych – 1 etat 

Stanowisko podległe bezpośrednio Głównej Księgowej 

 Referent ds. księgowych  - ½ etat    

Stanowisko podległe bezpośrednio Głównej Księgowej 

Kinooperator – akustyk – konserwator   - 1 etat 



Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi  M-GOK                                                

Informatyk – pracownik gospodarczy – 1 etat 

Stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi  M-GOK                                                

Pracownicy gospodarczy – 5 etatów 

Stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi 

Do zadań pracowników gospodarczych Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury należy : 

 

a.    systematyczne utrzymywanie porządku w MGOK,  

b.    wykonywanie czynności konserwatorskich  

c.    utrzymywanie w sprawności powierzonych im urządzeń 

 

 

ROZDZIAŁ  IV 

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM 

Do podpisu dyrektora zastrzeżone są : 

1. Zarządzenia, pisma i wystąpienia związane z wykonywaniem funkcji dyrektora 

2. Decyzje w sprawach osobowych pracowników MGOK 

3. Upoważnienia i pełnomocnictwa 

Pisma wychodzące z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury opatrzone są pieczęcią MGOK i 

imienną : dyrektor MGOK, imię i nazwisko 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

 

ZASADY PLANOWANIA PRACY 

 

1. Podstawą planowania pracy są zadania nie mające charakteru  

   czynności powtarzających się  

2.W planowaniu uwzględnia się w szczególności : 

      1) zadania wynikające ze statutu Instytucji Kultury 

      2) inne zadania zlecone na podstawie porozumień 

      3) zadania wynikające z planów finansowych MGOK 

 

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§  9 

Organizację  i porządek wewnętrzny  w procesie pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

 Kultury określa Regulamin Pracy  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

§ 10 

     Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 21.04.2015 

 

. 

  

 


