UCHWAŁA NR XXII/186/2016
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 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. Zmienia się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, stanowiący załącznik do
uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr X/61/2015 z dn. 28.10.2015 r., w następujących pozycjach:
1. W § 4 dodaje się ust. 6 o treści: „GOK prowadzi działalność związaną z promocją walorów
rekreacyjnych i turystycznych Gminy Dębnica Kaszubska”.
2. W § 5 pkt 20 dodaje się lit. d o treści: „organizowanie przedsięwzięć sportowych i upowszechnianie
aktywności fizycznej”.
3. W § 5 dodaje się pkt 21 o treści: „organizowanie wycieczek i wypoczynków w ramach integracji
społecznej”.
4. W § 13 ust. 3 tiret 1 otrzymuje brzmienie: „wpływów z własnej działalności, w tym działalności
gospodarczej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska oraz Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Badowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących kultury, bibliotek gminnych, innych instytucji kultury, turystyki
i rekreacji należy do zadań własnych gminy. Stosownie do art. 9 i 13 ustawy z dn. 25.10.1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują
działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności
jest podstawowym celem statutowym. Instytucje kultury działają na podstawie statutu nadanego przez
organizatora, który zawiera nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury, zakres działalności, organy
zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania, określenie źródeł finansowania, zasady dokonywania
zmian statutowych, postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja
zamierza działalność taką prowadzić.
Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej wynika z rozszerzenia zakresu
działalności tej instytucji kultury oraz poszerzenia skali zaspokajanych potrzeb mieszkańców gminy w
zakresie propagowania rekreacji i turystyki, organizowania różnych form aktywności fizycznej oraz
integracji społeczeństwa w ramach wycieczek i wypoczynku. Ponadto, z uwagi na fakt, iż działalność GOK
w niektórych aspektach wypełnia znamiona działalności gospodarczej, tj. jest wykonywana w sposób
zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych, zasadnym jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu w
rozdziale VII statutu dotyczącym zasad gospodarki finansowej.
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