
UCHWAŁA NR XXII/157/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 t.j.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z póżn. 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 2015r. 
w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 1 części II dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu: 

a) „9) prowadzenie działalności kulturalnej z uwzględnieniem programu profilaktycznego”; 

2) w § 6 w ust. 2 części II dodaje się pkt 11 i 12 o następującym brzmieniu: 

a) „11) organizacja lub wspieranie organizacji różnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży, promujących zdrowy i aktywny styl życia, 

12) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie problematyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspomaganie działalności podmiotów w wykonywaniu tych 
zadań”. 

§ 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, z mocą obowiązującą od dnia 13 lipca 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z póżn. zm.), statut instytucji kultury musi zawierać zakres jej działalności,
a także postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza taką
działalność prowadzić.

Gminne Centrum Kultury i Sportu planuje w okresie wakacyjnym 2020 roku zorganizować różne formy
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, obejmujące również działania profilaktyczne.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 w/w ustawy, organizator przekaże instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji
celowej na realizację w/w zadań i programów.

Realizacja zajęć przewidywana jest w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień br., wobec czego istotnym
byłoby obowiązywanie niniejszej uchwały od dnia 13 lipca 2020r.

Jak stanowi art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461 z póżn. zm.), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą
wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes prawny państwa wymaga
natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym. Natomiast
art. 5 stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

W okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie placówki oświatowe oraz kulturalne
zawiesiły swoją działalność, dlatego uzasadnionym jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym, z uwzględnieniem programu profilaktycznego.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referaru Organizacyjnego
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