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UCHWAŁA NR XX/207/2020
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Wprowadza się zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach (tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 1967 zmieniony Uchwałą nr XIX/178/2016 Rady
Gminy Pawłowice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka
Kultury w Pawłowicach, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016 r.,
poz. 3378), w którym:

᠆ § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„Działalność GOK prowadzona jest w Centrum Kultury i Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach
oraz w sołectwach.”,

᠆ § 5 otrzymuje brzmienie:
„Zadania GOK obejmują w szczególności:
1. Rozwijanie kultury artystycznej, stwarzanie mieszkańcom gminy możliwości twórczego
uczestnictwa w kulturze zarówno poprzez popularyzację sztuki profesjonalnej jak i organizowanie
różnych form ruchu amatorskiego, w zależności od potrzeb środowiskowych oraz możliwości
organizacyjno-finansowych GOK;
2. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;
3. Organizowanie odpłatnych usług kulturalnych w GOK, między innymi w zakresie:
a) różnych form nabywania wiedzy i umiejętności;
b) wybranych form kursów specjalistycznych, zawodowych i wiedzy praktycznej;
c) imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i turystycznym - w tym zleconych;
d) prowadzenia innych form działalności na zasadach określonych odrębnymi przepisami w celu
wspomagania działalności merytorycznej uzyskanymi w ten sposób środkami finansowymi;
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4. Właściwe wykorzystanie powierzonego mienia gminy, dbałość o dobry stan techniczny obiektów
i urządzeń, którymi GOK dysponuje;
5. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
6. Promowanie gminy poprzez rozpowszechnianie informacji na temat kultury, zabytków, turystyki
oraz innych działań podejmowanych przez gminę;
7. Szerzenie wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
8. Prowadzenie działalności wydawniczej;
9. Odpłatne świadczenie usług reklamowych i promocyjnych.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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