
 

  

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/118/16 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - 

Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 9, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 406 z póź. zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia aktu o 

utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku (Dziennik Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2015 r. poz. 2766) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że §1. ust. 1 otrzymuje nowe 

brzmienie: 

§ 1. 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Santoku zwany dalej Ośrodkiem. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej  instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Santoku, pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 
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Uzasadnienie  

Uzasadnienie uchwały nr XVII/118/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Santoku 

Powodem wprowadzenie zmiany jest konieczność przyspieszenia rozpoczęcia działalności przez powołaną, 

na podstawie zmienianej uchwały, instytucję kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Santoku. 

Zgodnie z przepisem § 11 ust. 4 pkt 4 Statutu Gminny Ośrodek Kultury może pozyskiwać środki finansowe 

na prowadzenie działalności statutowej między innymi  z funduszy celowych krajowych i zagranicznych. 

Aktualnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  uruchomiony został nabór wniosków na 

finansowanie remontów, modernizacji i wyposażenia bibliotek publicznych. W ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa można uzyskać dofinasowanie 75 % kosztów inwestycji, do wysokości  2.000.000 zł 

Nabór wniosków trwa do 1 marca 2016 r. Zgodnie z zasadami naboru o dofinansowanie mogą ubiegać się 

jedynie instytucje kultury, takiej możliwości nie mają samorządy gminne. 

Rozpoczęcie działalności przez Gminny Ośrodek Kultury, jako samorządowej instytucji kultury, z dniem 1 

kwietnia 2016 r., pozbawi go możliwości ubiegania się o dofinasowanie w ramach ogłoszonego konkursu. 

Podjęcie uchwały daje możliwość rozpoczęcia działalności Gminnemu Ośrodkowi Kultury w nowej formule 

prawnej przed dniem 1 marca 2016 r. i tym samym otwiera przed nim możliwość ubieganie się o 

dofinasowanie na remonty i doposażenie bibliotek gminnych działających w jego strukturze. 

Pozostałe regulacje uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku, 

pozostają bez zmiany. 


