
UCHWAŁA NR XVII/139/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 
1515 z późn. zm.), 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.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r.   
w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (Dz. U. z 2015 r., poz. 6201) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie jest samorządową instytucją kultury, realizującą zadania 
w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu, działającą na podstawie przepisów 
prawa.”;

2) § 7 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. 1. Gminnym Centrum Kultury i Sportu kieruje Dyrektor, powołany przez Burmistrza Miasta Żarów po 
wyłonieniu w drodze konkursu.

2. Dyrektor kieruje działalnością Gminnego Centrum Kultury i Sportu, reprezentuje go na zewnątrz i 
odpowiada za jego mienie.”;

3) § 8 ust. 2 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Zastępca Dyrektora powoływany jest po wyłonieniu 
w drodze konkursu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, statut instytucji kultury powinien wskazywać organy zarządzające oraz sposób ich powoływania. W
związku z czym dookreśla się powołanie dyrektora GCKiS i Zastępce dyrektora przez Burmistrza Miasta Żarów po
wyłonieniu w drodze konkursu.

Przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie normują spraw składania
oświadczeń w imieniu instytucji kultury oraz wymogów ważności takich oświadczeń. Zgodnie z art. 17 ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i
reprezentuje ją na zewnątrz”. Przepis ten wyraża zasadę jednoosobowego kierownictwa i reprezentacji instytucji
kultury prze jej dyrektora, nie upoważniając tym samym rady gminy do uregulowania w statucie instytucji kultury
zasad działania dyrektora w zakresie dokonywania czynności prawnych w imieniu tej instytucji. Wobec czego
dokonuje się wykreślenia § 7 ust. 3 statutu, tj. „Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w
imieniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i
zobowiązań majątkowych".

Dodatkowo zmienia się § 1 załącznika, ponieważ nie ma konieczności określenia poszczególnych ustaw
regulujących działanie instytucji kultury. GCKiS działa na podstawie przepisów prawa.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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