UCHWAŁA Nr XXV/142/2008
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
Na podstawie art.13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności (dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.
zm1)
uchwala się,
co następuje:
§1
W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXX/177/2005 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia
1 marca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy
Kaszubskiej , wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Nadrzędnym celem działań Ośrodka jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb
kulturalno – rozrywkowych społeczeństwa oraz przygotowanie środowiska lokalnego
do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do zadań Ośrodka należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowanie wiedzą i sztuką,
3) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,
4) organizowanie masowych imprez kulturalno – rozrywkowych i kół
zainteresowań,
5) rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych społeczności lokalnych.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie biblioteki, a w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach
własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.
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2. Ośrodek prowadzi Bibliotekę Gminną w Dębnicy Kaszubskiej oraz jej filię
w Budowie.
3. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez
dyrektora Ośrodka.”;
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§7. Ośrodek może realizować dodatkowe zadania z zakresu kultury, wychowania,
edukacji, działalności charytatywnej, wydawniczej, szkolenia, kursy, warsztaty i inne,
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;
5) dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w swojej siedzibie
i w podległych mu obiektach, według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami. Dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe.”;
6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Organem doradczo-inicjatywnym dyrektora Ośrodka jest Społeczna Rada
Kultury.
2.W skład rady wchodzą podmioty realizujące zadania z zakresu kultury
w poszczególnych sołectwach, przedstawiciele rady sołeckiej lub inne podmioty
delegowane przez rady sołeckie na podstawie uchwały.
3. Program współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Społeczną Rada
Kultury określa odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Ośrodkiem a Społeczną
Radą Kultury.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Marian Adamowicz

