UCHWAŁA NR III/25/18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983)
Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem uchwalonego uchwałą
Nr XLVII/386/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej
statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3673; z 2016 r. poz. 1780; z 2018 r. poz. 4007)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8. 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność określoną w §7 w szczególności
poprzez:
1) organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw oraz imprez artystycznych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i plenerowych;
2) prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań, zespołów, ognisk pracy artystycznej;
3) organizowanie festiwali, oraz przeglądów i konkursów;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań
sztuką i wiedzą;
5) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności
instruktażowo-metodycznej w zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki;
6) prowadzenie impresariatu artystycznego;
7) organizowanie spotkań artystycznych;
8) współpracę trans-graniczną w zakresie turystyki, kultury, sztuki i sportu oraz współpracę
z miastami partnerskimi;
9) koordynację działalności na terenie Gminy Suwałki w zakresie organizacji imprez
kulturalnych;
10) organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich gminy;
12) popularyzacja
artystycznych;

i promocja

regionalnych

grup

twórczych,

artystów

i zespołów

13) promowanie wartościowych zjawisk kulturalnych Gminy Suwałki i regionu;
14) wykorzystywanie walorów działalności kulturalnej w różnych płaszczyznach życia
społecznego, w tym w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu;
15) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu
i turystyki;
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16) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki;
17) współpraca z ośrodkami kultury w kraju i zagranicą;
18) zwiększenie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Gminy Suwałki w dziedzinie kultury
kultywowania folkloru, tradycji, rozwijania przedsiębiorczości w ramach współpracy
z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników i kołami gospodyń wiejskich;
19) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami.”;
2) § 10 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 10. 1. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych
zasadach w oparciu o odrębne przepisy, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia
realizacji zadań statutowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1) organizowania zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym
i rekreacyjnym;
2) organizacji uroczystości codziennych i okolicznościowych;
3) organizacji konferencji, kursów, szkoleń;
4) organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) organizacji zajęć ruchowych, rehabilitacyjnych i prozdrowotnych;
6) wynajmie pomieszczeń i sprzętu.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 1 wykorzystywane
będą wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Decyzje o podjęciu działalności, o której mowa w ust. 1 podejmuje Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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