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UCHWAŁA NR XXIV/223/2016
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały XXXIV/336/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia
31 marca 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce oraz
Biblioteki Publicznej Gminy Czarna Dąbrówka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406)
oraz art. 10, art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały do uchwały XXXIV/336/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31
marca 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce oraz Biblioteki Publicznej Gminy Czarna Dąbrówka wprowadza się
następujące zmiany:
1. W rozdziale II „ Cele i zakres działania” §1. ust.1. otrzymuje brzmienie: Podstawowym celem
działalności GCKiB jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej
i edukacyjnej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.
2. W rozdziale II „ Cele i zakres działania” §2. ust.2. otrzymuje brzmienie: GCKiB upowszechnia kulturę
poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych
głównie mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka i turystów, w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych. Działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.
3. W rozdziale II „ Cele i zakres działania” §2. ust.4. otrzymuje brzmienie: GCKiB prowadzi działalność na
polu kultury i edukacji uwzględniając indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze i edukacji,
inicjując aktywne uczestnictwo i współtworzenie wartości kultury gminy.
4. W rozdziale III „Ośrodek kultury, sportu i turystyki” dopisuje się punkt 23: Gminne Centrum Kultury
może prowadzić zbiórki charytatywne.
5. W rozdziale VII „Zasady gospodarki finansowej”” §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: GCKiB może pobierać
opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, zajęciach i warsztatach,
przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych, rozrywkowych i sportowych.
6. W rozdziale VII „Zasady gospodarki finansowej”” §3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: GCKiB może
prowadzić działalność niekolidującą z programem działania w celu pozyskania dodatkowych środków
finansowych na cele statutowe, w szczególności:
- usługi transportowe;
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- prowadzić wypożyczalnie rowerów i kijków Nordic Walking;
- prowadzić wypożyczalnie kostiumów i rekwizytów;
- organizację szkoleń, konferencji, sympozjów, półkolonii i innych;
- organizacji imprez zleconych;
- obsługi technicznej imprez;
- wynajem pomieszczeń;
- sprzedaż wyrobów rękodzielniczych i produktów regionalnych i
przeznacza się na cele statutowe.

turystycznych.

Cały zysk GCKiB

7. W rozdziale VII „Zasady gospodarki finansowej”” §4 otrzymuje brzmienie: Dyrektor GCKiB corocznie
w terminie do 31 marca przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy sprawozdanie zawierające informacje o
wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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