
UCHWAŁA Nr XXXV/299/22 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 29 września 2022 roku 

 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek 

Kultury i Biblioteka w Dygowie 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), 

art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 2, art. 

10, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1479  

ze zm.) Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury i 

Biblioteka w Dygowie” z siedzibą w Dygowie. 

§ 2.  

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu  

do rejestru gminnych instytucji kultury i rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2023 r. 

§ 3.  

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie jest realizacja 

zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej  

na terenie Gminy Dygowo. 

§ 4.  

Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Dygowie w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do uchwały, zawierający szczegółowy zakres działania 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie. 

§ 5.  

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie nie jest instytucją artystyczną w 

rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 6.  

Źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie jest 

dotacja z budżetu Gminy Dygowo oraz środki uzyskane z innych źródeł. 

§ 7.  

Przekazanie mienia, nastąpi w drodze odrębnej uchwały. 

§ 8.  



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy  

do zadań własnych gminy. Wśród zadań własnych gminy są sprawy kultury, w tym bibliotek 

gminnych i innych instytucji kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). 

Ponadto w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie oraz wskazaniami Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przedkłada się projekt 

uchwały Rady Gminy Dygowo w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie. 

Proponuje się utworzenie z dniem 1 stycznia 2023 r. samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie. 

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie ma być 

realizacja zadań Gminy Dygowo w zakresie organizowania oraz prowadzenia działalności 

kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Dygowo. 
Informacje dotyczące m.in. zakresu działania, siedziby oraz finansowania działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie uregulowane są w projekcie statutu 

ośrodka stanowiącego załącznik do przedkładanego projektu uchwały. 
W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie przekładnego projektu uchwały. 

 


