
Uchwała Nr XXXVIII/182/09 
Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 29 maja 2009 r. 
 

 
w sprawie zmiany 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. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. 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 (t .j. Dz.U.                
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, 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 w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4. Klubokawiarnia „U Dobromira” w Dobromierzu.” 

2. W art. 2 § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§7. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu prowadzi 
działalność gospodarczą, z której przychody są przeznaczone na realizację celów 
statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej 
na: 

1) wynajmowaniu pomieszczeń i terenów będących w zarządzaniu instytucji na cele    
kulturalne i handlowe, na doraźne potrzeby organizacji społecznych, organizacji 
imprez rodzinnych (wesela, urodziny, chrzciny itp.); 

2) organizacji imprez zleconych; 
3) prowadzeniu impresariatu artystycznego; 
4) obsłudze imprez; 
5) prowadzeniu działalności gastronomicznej, handlowej, komisowej i antykwarycznej; 
6) innej działalności.” 

 
§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.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 (-) Marek Jaworski 

 
 
 



Uzasadnienie do 
        Uchwały Nr XXXVIII/182/09 

Rady Gminy Dobromierz 
z dnia 29 maja 2009 r. 

 
 
w sprawie zmiany 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. 
 

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji do rozwiązań, które mają być wprowadzone w praktyce. 
Wprowadzenie tych zmian wynika z tego, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
zamierza poszerzyć swoją działalność. W pierwszej kolejności uruchomić działalność 
klubokawiarni „U Dobromira” w Dobromierzu. W przyszłości planuje się też rozszerzenie 
działalności handlowej, w tym także komisowej i antykwarycznej.  
 
 
 
 

        WÓJT 
(-) Czesław Drąg 


