
UCHWAŁA NR XXXIII/181/13
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 5 czerwca 2013 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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm) 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 art. 2: 

1) § 3 ust. 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują brzmienie: „2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm). 3. Ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm). 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.). 5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330).” 

2) w § 5 ust. 1 pkt 1 skreśla się tiret czwarte i piąte. 

3) w § 5 ust. 1 pkt 3 tiret czwarte po wyrazie „Roztoce” dodaje się zwrot o treści: „przy ulicy Sportowej i przy 
ulicy 3 Maja 61” oraz dodaje się tiret dziesiąte o treści „Dzierzkowie.”. 

4) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 5 i pkt 6 w brzmieniu: „5) Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” 
w Roztoce”. „6) Place zabaw w: -Czernicy, -Dzierzkowie, -Borowie, -Kłaczynie, -Jugowej, -Szymanowie, -
Dobromierzu”. 

5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Organizację wewnętrzną instytucji kultury z uwzględnieniem zadań w zakresie 
działania Gminnej Biblioteki Publicznej określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej 
instytucji, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dobromierz.” 

6) § 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. (074) 858-61-59”. 

7) dodaje się § 22 o treści: „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu może używać nazwy 
skróconej „GOKSiR w Dobromierzu”.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Przewodnicząca Rady 

Danuta Świerk 
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Uzasadnienie  
do UCHWAŁY NR XXXIII/181/13 
RADY GMINY DOBROMIERZ 

 
z dnia 5 czerwca 2013 r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu 
 

Proponowane zmiany mają na celu uaktualnienie statutu instytucji kultury w związku 
z administrowaniem Kompleksem Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”, świetlicy 
wiejskiej w Dzierzkowie, świetlicy wiejskiej w Roztoce przy ulicy 3 Maja 61 oraz placów 
zabaw w miejscowościach: Czernica, Dzierzków, Borów, Kłaczyna, Jugowa, Szymanów  
i Dobromierz.  

Uaktualniono pieczęć firmową dodając numer NIP i REGON oraz dodano zapis 
dopuszczający używanie skrótu „GOKSiR w Dobromierzu”. 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm) w § 9 naniesiono poprawkę 
dotyczącą opiniowania regulaminu organizacyjnego GOKSiR. 
 

 
          WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 
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