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UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXX/151/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r; poz.994 ; z późn. zm.) i art. 9 , 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) oraz art. 9,10 i 12 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574 ; z późn. zm.) Rada Gminy Spytkowice
uchwala co następuje :
§ 1. W statucie Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XXX/151/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania statutu Gminnego
Centrum Kultury w Spytkowicach wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 12
a) dodaje się ust.1 o brzmieniu: "1. Organami "Centrum" są Dyrektor i społeczna Rada Programowa"
b) dotychczasowe ustępy 1, 2, 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację "2, 3, 4 i 5".
2. Po § 15 dodaje się § 15 a w brzmieniu:" § 15a.
1. Rada Programowa jest organem doradczym "Centrum„.
2. W skład Rady programowej wchodzi Przewodniczący i czterech członków.
3. Radę Programową powołuje Wójt Gminy Spytkowice.
4. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.
5. Rada Programowa w szczególności:
a) opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działania wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację i dofinansowanie zadań własnych,
b) ocenia co najmniej raz w roku działalność „Centrum” oraz sprawozdanie roczne z jego działalności,
opiniuje propozycje zmian statutu, a także może zgłaszać własne propozycje w tym zakresie.
6. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin."
3. w § 22 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:" 9. wynajem pomieszczeń i sprzętu,
10. prowadzenie warsztatów, kursów oraz innych zajęć."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kościelniak

