UCHWAŁA NR XXV/177/2013
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
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.¹), art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar podziału samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej na dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Złejwsi Małej i Wiejski Dom Kultury w Górsku
§ 2. Podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zamierza się dokonać
w oparciu o jego mienie i załogę.
§ 3. Przyczyną dokonania podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
jest konieczność stworzenia obu instytucjom kultury właściwych warunków organizacyjnych,
pozwalających na ich dalszy rozwój. Utworzenie dwóch odrębnych jednostek umożliwi im
prowadzenie samodzielnej działalności, co wpłynie na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej. Cele, zadania, organizacja oraz sposób gospodarowania środkami finansowymi
obu instytucji zostaną określone w ich statutach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty..

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153
1

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/177/2013
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 18 ust.
3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, zgodnie z którym organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem
aktu o podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i
przyczynach takiej decyzji.
W wyniku podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej powstałyby
dwie odrębne instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i
Wiejski Dom Kultury w Górsku. Poprzez wpisanie ich do rejestru instytucji kultury obie
uzyskają osobowość prawną. Cele, zadania, organizacja oraz sposób gospodarowania
środkami finansowymi obu instytucji zostałyby określone w ich statutach.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powstałby w oparciu o załogę i mienie siedziby głównej
GOKiS, natomiast Wiejski Dom Kultury w oparciu o załogę i mienie WDK.
Obie nowo powstałe instytucje kultury otrzymywałyby dotację z budżetu gminy,
ponadto mogą one uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej
działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
Podział GOKiS stworzy obu instytucjom kultury właściwe warunki organizacyjne,
pozwalające na dalszy ich rozwój. Utworzenie dwóch odrębnych jednostek umożliwi im
prowadzenie samodzielnej działalności, co wpłynie na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej.

