
UCHWAŁA NR XV/119/2020 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach. 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1- 2 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 
uchwala się, co następuje 

§ 1. W Statucie Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach nadanym uchwałą nr XI/47/2015 Rady Gminy 
Gizałki z dnia 21 października 2015 r., zmienionym uchwałą nr V/46/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 
16 kwietnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: „Organizatorem Centrum jest Gmina Gizałki, a bezpośredni nadzór nad jego 
działalnością sprawuje Wójt.” 

2. § 12 otrzymuje brzmienie: „Centrum kieruje Dyrektor.” 

3. § 13 otrzymuje brzmienie „Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego 
działalność.” 

4. § 14 otrzymuje brzmienie „Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.” 

5. § 15 otrzymuje brzmienie: „Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.” 

6. § 16 otrzymuje brzmienie: „Wójt może powołać zastępcę dyrektora Centrum.” 

7. § 17 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieobecności dyrektora pracą Centrum kieruje wyznaczony 
przez Dyrektora lub Wójta pracownik.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Uzasadnienie
do uchwały nr XV/119/2020

Rady Gminy Gizałki

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.

Samorządowe instytucje kultury tworzy jednostka samorządu terytorialnego nadając statut, który między
innymi określa zakres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

Dotychczas obowiązujący statut uchwalony został uchwałą nr XI/47/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia
21 października 2015 r. oraz uchwałą nr V/46/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Niniejsza zmiana Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach wynika z konieczności dostosowania
go do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza




