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Stary Młyn, jako nowa siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, otworzyła przed
instytucją szerokie możliwości, stała się wyzwaniem i wygenerowała potencjał, który należy
wykorzystać dla zbudowania spójnej i wartościowej oferty kulturalnej, ale również spędzania za
jej pośrednictwem czasu wolnego. Jest to punkt wyjścia do mojej wizji budowania oferty
kulturalnej miasta Zgierza, rozwoju potencjału miejsca oraz znalezienia przestrzeni dialogu dla
animatorów, ludzi kultury i sztuki w wielopokoleniowym kontekście. Tu należy pamiętać
0 Centrum Kultury Dziecka, filii nr 1 MOK, które od 2008 roku z sukcesem zagospodarowuje
ofertę familijną i dla najmłodszych z zakresu edukacji kulturalnej i animacji. CKD ma za zadanie
przygotować dzieci do uczestnictwa w kulturze, by później stali się bardziej świadomymi
odbiorcami oferty MOK. Jako byłej kierowniczce filii nr 1 jest to wizja niezwykle mi bliska
1 zamierzam ją kontynuować, współpracując z obecnie kierującą CKD osobą. W moim założeniu
należy jednak uporządkować, uspójnić i zintegrować współpracę pomiędzy filią a tzw. placówką
- matką. Podkreślać, że MOK i CKD są jedną instytucją kultury, co dotąd nie zawsze miało
miejsce.
1) MISJA, WIZJA, STRATEGIA I PARTYCYPACJA
„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry. " Seneka
Miejski Ośrodek Kultury nie posiada strategii działania, rozwoju ani dla siebie, jako
samorządowej instytucji kultury, ani w szerszym kontekście - jako wizji rozwoju kultury
w Zgierzu. Jego kierunku działania nie nadaje klarowna misja i wizja, spójna dla środowiska
wewnętrznego i otoczenia instytucji. To będzie punktem wyjścia do moich działań na rzecz
rozwoju działalności kulturalnej w Starym Młynie. Podejmę aktywności, które sprecyzują
kierunek rozwoju MOK, wpłyną na jeszcze lepsze postrzeganie instytucji przez odbiorców
i odbiorczynie oraz wpłyną na jakość zarządzania. Pracę nad misją, wizją i strategią działania
MOK zamierzam przeprowadzić z wykorzystaniem narzędzi włączających potencjalnych
klientów i klientki domu kultury, instytucje i organizacje otoczenia domu kultury. Zamierzam
przeprowadzić rzetelną diagnozę stanu oferty kulturalnej oraz oczekiwań i potrzeb osób z niej
korzystających, jak i tych, dotąd nieobecnych wśród odbiorców i odbiorczyń. Badania te staną się
podstawą do pracy nad misją, wizją oraz strategią działania Miejskiego Ośrodka Kultury
w Starym Młynie.
Budując ofertę MOK w Starym Młynie zmierzam zawsze odnosić się też do aktualnych
i istniejących już badań prowadzonych w kulturze (np. Narodowego Centrum Kultury,
Łódzkiego Donju Kultury, instytucji naukowych i edukacyjnych czy tych, które są/będą
przeprowadzane lokalnie na potrzeby realizowanych projektów np. Rozwój lokalny), śledząc
ńowości wydawnicze oraz korzystając ze szkoleń dla kadr i menedżerów kultury w Polsce.

Nie można mówić o dobrym zarządzaniu Miejskim Ośrodkiem Kultury w Starym Młynie,
nie uwzględniając kontekstu jakim jest miasto Zgierz. Od czasu rewitalizacji Starego Młyna
i oddania go na cele kulturalne, MOK staje się jednym z filarów rozwoju miasta a wykorzystanie
jego potencjału (osobowego, ofertowego oraz związanego z lokalizacją) pokazuje, że instytucja
ta powinna być ważnym elementem promocji miasta Zgierza. Stąd nie wyobrażam sobie
oderwania jej działalności od szerszej wizji rozwoju miasta. Zarządzając MOK-iem, zamierzam
znaleźć przestrzeń współpracy, która pozwoli na takie działania, jednocześnie nie odbierając
nadanej ustawowo samorządowym instytucjom kultury niezależności.
2) ZARZĄDZANIE OPARTE NA POTENCJALE, ZASOBACH
I WSPÓŁPRACY
Bardzo ważnym aspektem programu działania MOK w latach 2022-2029, który będę realizować,
będzie kontynuacja czterdziestoletniej tradycji placówki oraz rozwijanie jej potencjału.
MOK wypracował na kulturalnej mapie Zgierza, regionu, ale i kraju, wiele ważnych wydarzeń
i inicjatyw, sprawuje opiekę nad zespołami, dba o dziedzictwo kulturowe, amatorski ruch
artystyczny. Moim celem będzie ich kontynuacja, rozwijanie i dostosowanie do nowych
warunków lokalowych i zmieniającej się rzeczywistości. Chciałabym jednak podkreślić też,
że wydarzenia te zasługują na pokazanie szerszej publiczności niż dotychczas, stąd zamierzam
dołożyć starań, by znajdowały one nowych odbiorców. Na szczególne podkreślenie zasługują tu:
a) Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich „Ogień w głowie", który odbywa się w MOK od
2005 r. i jest przede wszystkim konkursem niezawodowych twórców z całej Polski.
b) zgierskie Spotkania Małych Teatrów „Słodkobłękity" to kolejne ważne wydarzenie
w „kulturalnym młynie", zapoczątkowane niemal 30 lat temu przez Mariana Glinkowskiego. Jest
to ogólnopolski festiwal prezentujący spektakle niezależnego nurtu teatralnego. Głównym celem
festiwalu jest wspieranie i promocja twórczości artystycznej, edukacja teatralna młodzieży
i dorosłych oraz integracja środowisk twórczych. Ideą „Słodkobłękitów" jest propagowanie
kultury alternatywnej.
c) Festiwal „Stachura pozostałym", popularnie nazywany „Stachuriadą", czyli dwudniowy kon
kurs poetycki składający się z turniejów Jednego Wiersza im. Edwarda Stachury i Piosenki
Poetyckiej. Podczas wydarzenia odbywają się także spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi,
recitale piosenki poetyckiej i autorskiej, a także tradycyjne już koncerty poświęcone twórczości
wybranego kompozytora, muzyka lub autora tekstów. Ponieważ Edward Stachura uwiecznił
zgierski Plac Kilińskiego i legendarną pętle tramwaju 45 w jednym ze swoich zapisów,
organizacja i rozwijanie tego wydarzenia jest bardzo ważnym wątkiem dbałości o dziedzictwo
i promocję Zgierza za pośrednictwem działań literackich.
d) Zespół Pieśni i Tańca „Boruta", stanowiący ogromną wartość dla lokalnego dziedzictwa,
działający od 55 lat. Zrzesza nie tylko tancerzy, muzyków i artystów, ale przede wszystkim
zbliża do siebie ludzi kochających folklor. Od 1967 r. zespół nieustannie wzbogaca historię
Zgierza swoją działalnością artystyczną oraz społeczną, zachowując przy tym tradycję polskiego
foJJdkfl1f~~Z&v sprawą choreografii nieżyjącej już Zdzisławy Kotulskiej-Hofmokl, własnego
artystycznego dorobku, bogactwa strojów i pieśni, zespół doczekał się niemałej publiczności, nie
tylko wśród zgierzan.
Działanfazmierzające do rozwoju oferty oraz samej instytucji kultury muszą być również oparte
* ' ;j współpracy z\toczeniem domu kultury - innymi jednostkami organizacyjnymi
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miasta, organizacjami pozarządowymi oraz sieciowaniem z innymi instytucjami kultury
w Polsce. Współpraca taka to swoiste łączenie potencjałów i ich wymiana, zawsze przynosząca
rozwój i korzyści dla pracowników oraz odbiorców. MOK będzie też otwarty na współpracę
z instytucjami i organizacjami spoza branży. Często takie działania otwierają nowe przestrzenie
kreatywności i przynoszą realną korzyść promocyjną instytucji.
3) OFERTA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW
Moim celem będzie dbałość o ciekawą i urozmaiconą ofertę z zakresu edukacji kulturalnej, stąd
zamierzam kontynuować i rozwijać działalność dotychczasowych sekcji/zajęć MOK oraz filii CKD:
a) plastyka: z zajęciami dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. grafika, malarstwo, rękodzieło)
b) teatr: dla dzieci, młodzieży i dorosłych
c) taniec: z uwzględnieniem profesjonalizacji i tworzenia formacji, grupy turniejowej, która
będzie reprezentować placówkę w konkursach
d) ceramika: której ogromy potencjał artystyczny i łączenia pokoleń może być wykorzystywany
do promocji rękodzieła oraz dawnych rzemiosł obecnych w Zgierzu od wielu pokoleń
e) muzyka: jako obszar posiadający bardzo duży potencjał rozwojowy; MOK może zapropono
wać stworzenie zajęć o charakterze ogniska muzycznego, dającego możliwość nauki gry
na instrumentach amatorom w każdym wieku, jako alternatywa dla oferty szkoły muzycznej;
będzie to dobry grunt dla rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego i przygotowywania
wydawnictw muzycznych
4) KONCERTY I WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ JAKO
ALTERNATYWA DLA WYDARZEŃ W LODZI
Wybudowanie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Starym Młynie pozwala MOK na
organizację dobrej jakości, wartościowych wydarzeń muzycznych i rozrywkowych w Zgierzu.
W związku z tym będę rozwijać ten potencjał budując corocznie atrakcyjną ofertę w tym
zakresie. Co najmniej jeden raz w miesiącu, w wybraną (np. sobotę) będą odbywać się tam
biletowane koncerty popularnych artystów, ale również lokalnych twórców i twórczyń. Scena
Starego Młyna będzie też miejscem na stand up, kabarety oraz małe formy teatralne. Moim celem
jest stworzenie alternatywy dla droższych i geograficznie odleglejszych wydarzeń, które
organizowane są w Łodzi.
5) OFERTA Z ZAKRESU EDUKACJI FILMOWEJ ORAZ KINO
Jedną priorytetowych działalności w rozszerzaniu oferty MOK w Starym Młynie będzie
tworzenie oferty kina w Starym Młynie, poprzez współpracę z dystrybutorami filmowymi
i projekcje nowości kinowych w Zgierzu. Potrzeba posiadania w mieście kina wyrażana przez
zgierzan j zgierżanki od lat we wszystkich diagnozach, stanowić będzie jedną z najważniejszych
moich aktywnoścK w budowaniu oferty kulturalnej Zgierza, dostosowanej do oczekiwań
mieszkańców i mieszkanek. W związku z tym konieczne będzie wskazanie osób w zespole i ich
profesjonalizacja zarodowa z zakresu edukacji filmowej oraz prowadzenia kina w domu kultury.
Działalność kina będzie utrzymywana przez 12 miesięcy w roku, co najmniej 3 razy w tygodniu,
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z uwzględnieniem wartościowego repertuaru z bieżącej oferty filmowej w Polsce oraz odbiorców
w szerokim spektrum wiekowym. Ważnym będzie też posiadanie na uwadze kwestii związanych
z dostępnością, zatem pojawiać się będą filmy dla dzieci, rodzin, młodzieży dorosłych,
z dubbingiem, dające możliwość korzystania kina seniorom i seniorkom, osobom
z niepełnosprawnościami.
6) GALERIA I PROMOCJA SZTUKI
Zgierska galeria sztuki ma wieloletnią tradycję prezentacji dorobku artystów - profesjonalistów.
Będę kontynuować tę ideę, rozszerzając ją o ekspozycje młodych twórców i twórczyń, osób,
których nazwiska są rozpoznawalne, także w popkulturze. Planuję również przynajmniej
raz w roku by w galerii Starego Młyna pojawiała się reprezentatywna kolekcja dzieł sztuki
polskiej lub światowej - na zasadzie jej wypożyczenia. W galerii będą się pojawiać różnorodne
ekspozycje - malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika czy np. kolekcje modowe.
7) OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
To kolejne moje priorytetowe działania w Starym Młynie. Przywrócenie w MOK-u szerokiej
oferty z zakresu edukacji kulturalnej dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych. Placówkom zostanie zaproponowana oferta spotkań/warsztatów, podczas
których młodzi ludzie będą mieli szansę zyskać przestrzeń do spotkań z osobowościami ze świata
sztuki, kultury, ale także z aktywistami i aktywistkami, liderami, liderkami społecznymi.
Spotkania te będą inspiracją do rozwoju, zadawania trudnych pytań i pokazania domu kultury
jako przestrzeni wymiany myśli oraz wartości.
Będę też rozwijać ofertę z zakresu edukacji filmowej i projekcji kinowych dla szkół
i przedszkoli, poprzez comiesięczny specjalny repertuar dla placówek oraz udział
w ogólnopolskich inicjatywach, np. takich jak „OIPLA Festiwal Polskiej Animacji".
8) WAKACJE I FERIE
Kontynuacją poszerzania oferty MOK będzie przygotowywanie atrakcyjnych form spędzania
czasu wolnego w okresie wakacji oraz ferii zimowych. Każdego roku zarówno Stary Młyn,
jak i filia CKD będą przygotowywać różnorodną, ciekawą, dostosowaną do potrzeba lokalnej
społeczności ofertę animacyjną i kulturotwórczą dla dzieci i młodzieży. Będzie ona wzbogacona
o ofertę z zakresu edukacji filmowej, by w pełni wykorzystać potencjał kina w Starym Młynie.
9) DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE ANIMACYJNYM
ORAZ ARTYSTYCZNYM POZA SIEDZIBĄ MOK ORAZ CKD
Idea wychodzenia domów kultury w przestrzeń miasta jest nieodłącznym elementem działalności
samorządowych instytucji kultury. Stąd zamierzam spowodować, by zarówno filia, jak i MOK,
jak najczęściej angażowali się we współpracę w wydarzenia ogólnomiejskie w Zgierzu takie jak
np. Miejski Dzień Dziecka, Święto Miasta Zgierza, Zakończenie Lata, Noc Muzeów czy inne
eventy, które pozwolą ośrodkowi kultury poszerzyć grono odbiorców i odbiorczyń oraz dotrzeć
z ofertą szerzej.
Zagospodarowanie w 2022 roku tzw. przestrzeni integracji obok budynku Starego Młyna stworzy
też kolejną możliwość rozszerzenia działalności artystycznej i kulturalnej MOK poza nim.
Planuję by ten zagospodarowany i zielony teren stał się atrakcyjnym dla spędzania czasu przez
młodzież i jisofef dotosłe. Będziemy tam organizować letnie wydarzenia muzyczne, integrujące
lokalną społeczność, a jednocześnie zachęcające do uczestnictwa w kulturze.

10) POLITYKA MŁODZIEŻOWA I WSPÓŁTWORZENIE MIASTA ATRAKCYJNEGO
DLA MŁODYCH
Oferta MOK w Starym Młynie w większości jest adresowana do młodzieży i osób dorosłych.
Jeśli strategicznie nie zmieni się wizja organizatora (Gminy Miasto Zgierza) jestem gotowa,
by jako osoba zarządzająca Miejskim Ośrodkiem Kultury, wspólnie przygotować i realizować
młodzieżową politykę miasta Zgierza. Będzie ona z pewnością wykraczać bezpośrednio poza
ramy działalności z zakresu kultury. Jednak jednym z celów i zadań MOK jest tworzenie
i wyrównywanie szans różnych środowisk i pokoleń, wspieranie i uzupełnianie programów
edukacyjnych, co otwiera przestrzeń do realizowania polityki młodzieżowej naszego miasta.
11) DZIAŁNIA INWESTYCYJNE ORAZ FINANSE
Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina
Miasto Zgierz, wpisaną do RIK pod nr 1. Jej bieżącą działalność zapewnia dotacja podmiotowa.
Nowa i nowoczesna siedziba MOK przy ul. Długiej 41 A oraz fakt posiadania tu wielofunkcyjnej
sali widowiskowej, stwarzają niepowtarzalną możliwość zwiększenia przychodu instytucji
wynikającą ze sprzedaży biletów na wydarzenia (koncerty, projekcje filmowe), prowadzenia
atrakcyjnych zajęć w nowych przestrzeniach oraz wynajmowania ich podmiotom zewnętrznym
w sposób niezaburzający statutowej działalności instytucji kultury. Planuję wykorzystać ten
potencjał i znacząco zwiększyć przychód MOK z tego tytułu, w stosunku do przychodu
generowanego w poprzedniej siedzibie. Kino w Starym Młynie ma szansę stać się co najmniej
działaniem samofinansującym. Ponadto będę podejmować starania o pozyskanie środków
(zewnętrznych, bądź wynikających z przychodu własnego) na doposażenie wielofunkcyjnej sali
widowiskowej we własny i nowoczesny sprzęt projekcyjny, nagłośnieniowy, aby zlikwidować
dotychczas ponoszony koszt wynajmu projektora kinowego i nagłośniania koncertowego.
Będę (także w zakresie działalności filii MOK) podejmować działania w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych na działalność w obszarze edukacji kulturalnej, animacji kultury,
działalności wydawniczej oraz infrastruktury domów kultury, w tym jej dostępności.
Zamierzam również kontynuować działania zmierzające do stworzenia w Starym Młynie
przestrzeni gastronomicznej, kawiarni, która będzie miejscem spotkań dla osób ze Zgierza
i okolic.
Budynek Starego Młyna jest nowy, pod opieka gwarancyjną wykonawcy, więc nie będzie
wymagał szczególnych inwestycji i nakładów remontowych, poza dbałością o jego zasób i stan.
Jednak niecierpiącym zwłoki działaniem, które należy podjąć, jest przygotowanie estetycznej
i funkcjonalnej przestrzeni recepcyjnej, która zapewni odbiorcom i odbiorczyniom oferty Starego
Młyna na życzliwy, sympatyczny kontakt z pracownikami MOK już od momentu wejścia do
budynku przy ul. Długiej 41 A.
Konieczne jest też udoskonalenie systemu sprzedaży biletów oraz dystrybucji wejściówek na
wszystkie wydarzenia w Starym Młynie i CKD oraz rozszerzenia systemu zapisów na zajęcia.
Chcę by usprawniały one pracę osób zatrudnionych w MOK i filii oraz były przyjazne i dostępne
dla publiczności i odbiorcow/odbiorczyń oferty kulturalnej w Zgierzu.
12) ZARZĄDZANIE ZASOBEM LUDZKIM
Będę na bieżąop korygować strukturę i stan zatrudnienia w MOK w Starym Młynie, w taki
sposób, by dostosować ją do nowej rzeczywistości oraz by osoby korzystające z oferty MOK
i CKD były zadowolone z kontaktu i komunikacji z pracownikami. Obecny stan zatrudnienia
wydaj^j^-być niewystarczający do sprawnej obsługi i poszerzania działalności. Dotyczy
to zwłaszcza pracy w punkćię recepcyjnym, osób obsługujących narzędzia elektroniczne, kino,
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realizację dźwięku i oświetlenia podczas koncertów, ale również administrację. Jeśli w 2022 roku
MOK stanie się płatnikiem VAT, koniecznym stanie się zatrudnienie dodatkowej osoby do
obsługi rachunkowo-księgowej. Prognozuję konieczność zwiększenia zatrudnienia etatowego
o dwie osoby oraz 2-3 osób na umowy zlecenie. Wynika to ogromnej wielozadaniowości domu
kultury od czasu przeniesienia do Starego Młyna oraz pracy placówki przez 7 dni w tygodniu,
z czego pięć, w godz. 8:00-21:00/22:00.
Strategicznie bardzo ważnym elementem zarządzania zespołem MOK i CKD będzie w trakcie
najbliższego roku cykl szkoleń z zakresu usprawnienia komunikacji interpersonalnej, obsługi
klienta w instytucji kultury oraz szkoleń o charakterze inspiracyjnym. Zamierzam motywować
zespół do nieustannego podnoszenia kompetencji, poszerzania horyzontów i wykształcenia.
Będziemy aplikować do programów rozwojowych i wspierających instytucje kultury, takich jak
„Zaproś nas do siebie", Dom Kultury + inicjatywy lokalne czy szkolenia dla liderów różnych
środowisk. Pracownicy administracyjni i biurowi będą też na bieżąco motywowani do podnosze
nie kompetencji w zakresie swoich zadań i dostosowania wiedzy do zmieniających się przepisów
prawa.
Planuje rozszerzyć działalność Drużyny W - wolontariatu przy CKD i zbudować przy Starym
Młynie grono wolontariuszy kultury, którzy będą aktywnie wspierać wszystkie działania na rzecz
kultury, sztuki i lokalnego dziedzictwa w naszym mieście.
13) KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZEŃ TWORZENIA I ZARZĄDZANIA
INSTYTUCJĄ KULTUY
Od 2008 do 2021 kierowałam Centrum Kultury Dziecka, filią nr 1 MOK, co pozwoliło mi zebrać
doświadczenia w budowaniu zespołu animatorów i animatorek kultury oraz wspólnie z nimi
stworzyć autorski dom kultury dla małych dzieci. Jego działalność cieszy się cały czas ogrom
nym zainteresowaniem. CKD jest miejscem, któremu udało się odnieść komercyjny,
frekwencyjny, marketingowy i ekonomiczny sukces. Zamierzam przenieść część know-how do
zarządzania Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu. Priorytetowe będą więc dla mnie:
a) pozwolenie realizowania pracownikom ich pasji, poprzez dzielenie się nimi z odbiorcami,
b) współpraca instytucji z lokalnymi liderami,
c) odwaga w łączeniu potencjałów,
d) poszukiwanie inspiracji daleko i blisko, w pozornie niepasujących przestrzeniach i branżach;
e) stosowanie zasady: jeśli coś się udaje - rób kolejny krok, rozwijaj to, dodawaj kolejne
potencjały, jeśli nie - rezygnuj bez żalu, bo właśnie zyskujesz przestrzeń na coś nowego.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do umowy z dnia V_> czerwca 2022 roku
określającej szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe
działalności MOK
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
MOK posiada następujące źródła przychodów:
1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza na dofinansowanie działalności bieżącej
w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty;
2. dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji;
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów;
4. przychody z działalności;
5. inne przychody (środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane
z funduszy Unii Europejskiej, środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych,
darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych, dochody własne, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
bądź z innych źródeł).
2. OBOWIĄZKI I PRAWA DYREKTORKI
1. Dyrektorka zobowiązana jest sprawować obowiązki wynikające z Umowy ze szczególną
zawodową starannością i dokładnością, dążąc do realizowania przez MOK zaplanowanej
działalności programowej i finansowej.
2. Dyrektorka kieruje MOK przy pomocy podległych jej pracowników, którzy są wobec
niej odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem ich działania. Dyrektorka może
kierować MOK przy pomocy zastępcy, którego na jej wniosek powołuje i odwołuje
Prezydent. W razie nieobecności Dyrektorki lub czasowej niemożności wykonywania
przez nią obowiązków, działalnością MOK kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
zastępca, o ile jest powołany, a w przypadku nie powołania zastępcy Dyrektorki
wskazany przez Dyrektorkę pracownik, w granicach udzielonego mu upoważnienia.
3. Dyrektorka współpracuje ze Społeczną Radą Konsultacyjną działającą w MOK.
4. Dyrektorka określi podział zadań pomiędzy Dyrektorkę i pozostałych pracowników
w regulaminie organizacyjnym MOK.
5. Dyrektorka może ustanawiać i odwoływać pełnomocników, którzy działają w granicach
pisemnie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Dyrektorka zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników MOK.
7. Dyrektorka opracowuje roczne szczegółowe plany działalności w roku poprzedzającym
wdrożenie planu po sporządzeniu planu finansowego na dany rok budżetowy.
8. Dyrektorka przedkłada Prezydentowi plany działalności oraz plany finansowe na dany
rok.
9. Dyrektorka odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej
MOK w oparciu
o przepisy ustawy i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
^-finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
10. Podstawą,gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektorkę,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
11. Dyrektorka składa sprawozdania z realizacji planów, do opracowywania, których jest
zobowiązana-na podstawie przepisów wymienionych w ppkt. 9 wynikających z realizacji
Umowy oraz uregulowań prawnych i wymogów organizatora.
12. Dyrektorka zobowiązana\jest do podejmowania starań w celu pozyskiwania środków
\

finansowych na działalność statutową także z innego źródła niż to, o którym mowa w pkt
1 ppkt 1, 2 i 3.
13. Dyrektorka ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących działalności
finansowej i statutowej MOK w granicach określonych przez przepisy powszechnie
obowiązujące, Statut oraz plan uzgodniony z Prezydentem.
14. Dyrektorka ma obowiązek:
a) uzyskiwać zakładany (w rocznym planie działalności MOK) poziom
przychodów,
b) realizować zgodnie z harmonogramem roczny plan działalności MOK,
c) racjonalizować wydatki MOK,
d) dokonywać wydatków w sposób celowy przy optymalnym doborze metod
i środków umożliwiających terminową realizację zadań,
e) bezwzględne przestrzegać dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej
MOK.
15. Dyrektorka przekazuje Prezydentowi:
a) niezwłocznie po zakończeniu kontroli zewnętrznych w MOK kopie wyników tych
kontroli (protokołów, sprawozdań pokontrolnych, informacji z kontroli itp.),
b) dodatkowe informacje przygotowane na każde żądanie.
3. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator na podstawie przedstawionych i zatwierdzonych planów zobowiązuje się,
zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy, zapewnić MOK środki niezbędne do
prowadzenia działalności statutowej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność
jest prowadzona w wysokości uwzględniającej możliwości finansowe Gminy Miasto Zgierz.
2. W szczególności organizator zapewnia:
a) dotację podmiotową na utrzymanie i działalność MOK, która jest wynikiem uzgodnień
z Dyrektorką MOK rocznego planu finansowego MOK ustalonej w procesie prac nad
budżetem na dany rok;
b) dotacje celowe na wydatki majątkowe, zaakceptowane w ramach rocznego planu
finansowego MOK;
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych;
d) przekazywanie środków finansowych pochodzących z budżetu miasta Zgierza zgodnie
z zarządzeniem Nr 470/YIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i dotacji
celowej z budżetu miasta Zgierza dla samorządowych instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Gmina Miasto Zgierz.
3. Działać wspólnie z Dyrektorką MOK na rzecz MOK.

