
UCHWAŁA NR IV/37/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 25 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu

Na podstawie 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) w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2018 r. poz. 574, 1669) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/191/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Dobromierzu i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 25, 
poz. 575 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §5 ust. 1 pkt 3 dodaje się tiret 11 o następującej treści:

„Jaskulinie”;

2) w §5 ust. 1 pkt 6 dodaje się tiret 8, 9, 10 o następującej treści:

„Pietrzykowie”, „Bronowie”, „Roztoce”;

3) w §5 dodaje się punkt 7 o następującej treści:

„Siłownie plenerowe w: Czernicy, Dzierzkowie, Borowie, Kłaczynie, Roztoce, 
Szymanowie, Dobromierzu.”;

4) w §6 dodaje się ust. 2 o następującej treści:

„Przy instytucji kultury mogą działać stowarzyszenia i fundacje kulturalne, zespoły 
folklorystyczne, kluby tematyczne i inne organizacje o charakterze kulturalno-
społecznym, w tym Dobromierski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Instytucja kultury 
może wspierać ich działalność w formie pomocy organizacyjnej i rzeczowej”;

5) §19 otrzymuje brzmienie:Instytucja kultury używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

„Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

58-170 Dobromierz

Plac Wolności 19

NIP 884-00-23-332, REGON 000868810

Tel. (74) 85 86 288.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek
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Uzasadnienie  
 do UCHWAŁY NR IV/37/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ 
 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu 

 
 
 W Uchwale Nr XXXI/191/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2004 r. w 
sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 25, poz. 575 z późn. zm.), zachodzi konieczność wprowadzenia 
aktualizacji poprzez dodanie do wykazu świetlic nowo wybudowanej świetlicy w Jaskulinie, 
dodanie do wykazu placów zabaw w Pietrzykowie, Bronowie i Roztoce oraz siłowni 
plenerowych w Czernicy, Dzierzkowie, Borowie, Kłaczynie, Roztoce, Szymanowie i 
Dobromierzu. 

Z uwagi na zmianę danych zawartych na pieczęci Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Dobromierzu, polegających na zmianie numeru telefonu, zachodzi konieczność 
jej aktualizacji.  

W celu pobudzenia do aktywności mieszkańców gminy, Wójt Gminy Dobromierz 
wystąpił z inicjatywą utworzenia Dobromierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oferta 
dedykowana będzie do mieszkańców Gminy Dobromierz, którzy osiągnęli wiek 50+ lub wiek 
emerytalny, albo posiadają status rencisty oraz odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków 
poznawczych, rozwoju intelektualnego, integracji środowiska i aktywności społecznej. 
Program i metody pracy Uniwersytetu nastawione będą na aktywność, samodzielność 
słuchaczy oraz dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. Program edukacyjny obejmuje 
wiedzę z zakresu nauk: humanistycznych, medycznych i profilaktyki zdrowia, społeczno-
ekonomicznych, przyrodniczych, sportowo – turystyczno - rekreacyjnych. Zajęcia 
prowadzone będą pod patronatem Politechniki Wrocławskiej przez nauczycieli akademickich, 
specjalistów i praktyków w oparciu o roczny program edukacyjny w tym: a) pakiet 
podstawowy: wykłady audytoryjne i seminaria, b) zajęcia fakultatywne realizowane w 
grupach zainteresowań tematycznych, c) spotkania integracyjne, d) inne formy zajęć 
grupowych wg wyboru słuchaczy. 

 
 
 

       WÓJT 
         (-) Jerzy Ulbin 
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