
UCHWAŁA NR VI/69/2016
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15  w związku z art. art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 406 
tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 423, Dz.U. z 2015 r. poz. 337 i 1505, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020),   Rada 
Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku nadanego uchwałą Nr IX/80/08 
z dnia 27 listopada 2008r. Rady Gminy Osielsko w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w 
Osielsku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 174, poz. 3044 z dnia 22 grudnia 2008 r.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust.1. otrzymuje brzmienie:

„1.  Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalno - rekreacyjnej”;

2) W § 11 ust. 1. dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

„3)  prowadzenie spraw z zakresu polityki senioralnej”;

3) w 11 ust. 2 pkt 2 i pkt 8 otrzymują brzmienie:

„2)  organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, 
przeglądów, osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularnonaukowych, odczytów 
edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-turystycznym, 
koordynacja działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”;

„8)  utrzymywanie w należytym stanie obiektów rekreacyjnych, których wykaz ustalono umowami 
przekazania w użytkowanie oraz koordynowanie wykorzystania tych obiektów”;

4) w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z 
zachowaniem dotacji udzielonej z budżetu gminy Osielsko”.

„3.  Plan finansowy Ośrodka zawiera”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osielsko

Benedykt Leszczyński
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