
UCHWAŁA NR XXIV/178/2013
RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) w związku z art 9 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( 
tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zm. ) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu wprowadza się następujące zmiany: 

1. §11 otrzymuje nowe brzmienie: 

1) Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2) Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

3) Przychodami Ośrodka są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku 
ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacja podmiotowa z budżetu 
Organizatora, dotacje celowe z budżetu państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od 
osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

4) Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym 
na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

2. w § 14 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie 
finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl. 

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu. 

Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 
niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 207 poz.1230 ) zmieniono ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej między innymi w zakresie art. 13 odnoszącego się do statutu, w którego treści poza dotychczasowymi 
winny być określone źródła finansowania także w postaci dotacji podmiotowej i celowej. 
Ponadto wymagane jest wskazanie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji. W następstwie powyższego zachodzi konieczność dostosowania Statutu do 
obowiązującego prawa. 
Ponieważ statut jako akt normatywny niższego rzędu winien być zgodny z przepisami ustawy podjęcie niniejszej 
uchwały jest prawnie uzasadnione. 

sporządził: J. Skarbecki 
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