
UCHWAŁA NR XXXVI/203/13
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 6 września 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 2013 
poz. 594 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 art. 2 § 9 Uchwały 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.) po wyrazie "Dobromierz" dodaje się zwrot "oraz opinii działających w niej organizacji związkowych 
i stowarzyszeń twórców”. 

§ 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. 

 

Przewodnicząca Rady 

Danuta Świerk 
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Uzasadnienie  
do UCHWAŁY NR XXXVI/203/13 
RADY GMINY DOBROMIERZ 

 
z dnia 6 września 2013 r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu 
 
 
 Zmiana zapisu w § 9 statutu wynika z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406  
z późn. zm.), która obliguje do zasięgnięcia opinii na temat organizacji wewnętrznej instytucji 
kultury, działających w organizacji związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.  
W związku z powyższym zasadne jest uporządkowanie prawne tego dokumentu poprzez 
podjecie niniejszej uchwały. 
 

               Z up. Wójta  
             Zastępca Wójta 
          Edward Krumplewski 
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