
ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie nadania 
Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno 
oraz na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. 
zm.).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt 
 

Wójta Gminy Miedźno z dnia 12.02.2018 r. 
 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2018 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), Rada Gminy 

Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie będący załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr 259/XXXVII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie 

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 13 lutego 2018 r.
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Załącznik do Uchwały Nr ___/___/2018 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2018 r. 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury. 

2. GOK działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.); 

3) niniejszego statutu; 

4) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury. 

§ 2. Organizatorem GOK jest Gmina Miedźno. 

§ 3. 1. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą: 

1) GOK z siedzibą w Miedźnie przy ul. Gen Juliana Filipowicza 5; 

2) Biblioteka Publiczna z siedzibą w Miedźnie przy ul. Gen Juliana Filipowicza 5 z podległymi jej Filiami 

w Ostrowach nad Okszą  i w Mokrej; 

3) Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą z siedzibą w Mokrej nr 194. 

2. Terenem działania GOK jest Gmina Miedźno. 

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami GOK może działać na terenie całej Polski, 

a także poza granicami kraju. 

4. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

II.       CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 4. 1. GOK prowadzi działalność podstawową w zakresie tworzenia, upowszechniania kultury, sztuki 

i nauki oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

2. Do zadań GOK należy: 

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej 

i światowej; 

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; 

3) kształtowanie kompetencji kulturowych, kreowanie nowych wartości czyli dóbr kultury; 

4) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich 

grup wiekowych; 

5) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych 

mieszkańców; 

6) aktywizowanie społeczności lokalnej; 

7) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji; 

8) poszukiwanie i ochrona zabytków oraz działania porządkujące polegające na katalogowaniu 

i opracowywaniu istniejących dóbr kultury; 

9) prowadzenie działalności w zakresie promocji i rozwoju czytelnictwa; 

10) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki; 

11) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą. 
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§ 5. 1. GOK może prowadzić inną działalność wynikającą z potrzeb mieszkańców Gminy Miedźno oraz 

instytucji działających na jego terenie. 

2. Do innych zadań GOK, o których mowa w ust.1. może należeć: 

1) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie kolonii, półkolonii i wycieczek; 

2) organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych; 

3) prowadzenie działań wspierających edukację poprzez organizację kursów, warsztatów w różnych 

dziedzinach; 

4) aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie staży i innych form zatrudnienia; 

5) promocja Gminy Miedźno; 

6) organizowanie zajęć świetlicowych. 

§ 6. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której to 

działalności uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 

bieżącej działalności. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 

1) prowadzenie odpłatnych wycieczek, szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć edukacyjnych; 

2) prowadzenie usług kserograficznych; 

3) sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego, materiałów plastycznych, pamiątek; 

4) prowadzenie działalności wydawniczej; 

5) organizowanie imprez  rekreacyjnych, rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień 

teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi, również na 

zlecenie podmiotów zewnętrznych; 

6) wynajem pomieszczeń i sprzętu; 

7) wynajem powierzchni reklamowej, w tym możliwość zamieszczania reklamy na stronie internetowej GOK. 

3. Działalność gospodarcza GOK nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. 

III.       ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

§ 7. 1. GOK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za 

całokształt jego działalności. 

2. Dyrektora powołuje Wójt Gminy Miedźno w drodze konkursu. 

3. Dyrektor może powołać jednego Zastępcę. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą GOK kieruje Zastępca, a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony pracownik. 

§ 8. 1. Dyrektor GOK może powołać Radę Programową. 

2. W skład rady  wchodzi od 3 do 5 członków. 

3. Rada powoływana jest na okres 2 lat. 

IV.       GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 9. 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Działalność statutowa GOK finansowana jest: 

1) z dotacji: 

a) podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowych na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) ze środków: 
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a) uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, 

b) otrzymanych od osób fizycznych i prawnych. 

§ 10. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora. 

2. Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor. 

V.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu GOK są dokonywanie w tym samym trybie i na tych samych 

zasadach, co jego nadanie. 

§ 12. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji GOK zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Id: 831BD92C-23F6-43CD-AB99-AC25CA42503F. Podpisany Strona 5



Id: 125314FD-7FB0-4810-BCA3-741FEA40645E. Projekt Strona 4 
 

 

Uzasadnienie 

Pismem nr NPII.4131.1.76.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu 

postępowania nadzorczego dotyczącego Uchwały nr 259/XXXVII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 

11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. W ocenie organu 

nadzoru, Rada Gminy Miedźno prawidłowo zakwalifikowała nadanie nowego Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Miedźnie do kategorii aktów prawa miejscowego, których wejście w życie 

uzależnione jest od publikacji w dzienniku urzędowym. Jednakże, dokonanie podjętą uchwałą zmian 

w uchwale Nr 19/XVI/96 Rady Gminy w Miedźnie oraz uchylenie uchwał Nr 38/VII/99 oraz 

Nr 134/XVI/2004 Rady Gminy Miedźno, które nie stanowią aktu prawa miejscowego i nie były ogłoszone 

we wskazanym powyżej publikatorze jest niedopuszczalne. 

W związku z powyższym pismem RO.0008.37.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku poinformowano organ 

nadzoru o podjęciu działań mających na celu skorygowanie zakwestionowanego w treści uchwały przepisu. 

Przedłożony projekt w całości wypełnia zakres delegacji ustawowej do nadania statutu instytucji kultury 

oraz uwzględnia zastrzeżenia organu nadzoru. Treść Statutu Gminnego Ośrodka kultury w Miedźnie 

będącego załącznikiem do uchwały nie uległa zmianie w stosunku do uchwalonego wcześniej (poza 

aktualizacją podstawy prawnej). 

Wobec powyższego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przedłożony projekt uchwały poddany 

zostanie pod obrady Rady Gminy Miedźno. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 13 lutego 2018 r.

Wzór formularza uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie

Termin konsultacji od dnia 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r.

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu

E-mail

Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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