
 

 

UCHWAŁA NR IX/64/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) Rada Miejska 

w Dębicy uchwala: 

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy stanowiącego załącznik do Uchwały  

nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Kultury w Dębicy wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się §3 ust. 5 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1) Domu Kultury MORS przy ul. Sportowej 28, w ramach którego działa Regionalne Centrum 

Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, obejmujące zakresem swojego działania:  miasto Dębica oraz 

gminy: Dębica, Ropczyce i Żyraków,”; 

2) zmienia się §4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Celem działania MOK jest kształtowanie wzorów życia kulturalnego poprzez szerokie włączanie 

społeczności miasta Dębicy oraz mieszkańców przyległych gmin: Dębicy, Ropczyc i Żyrakowa, 

w aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz pomnażanie i ochrona trwałych wartości kultury.”; 

3) zmienia się §4 ust. 3 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3) stwarzanie mieszkańcom Dębicy i Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego warunków do 

rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuką,”; 

4) zmienia się §4 ust. 4 pkt 7, który otrzymuje brzmienie: 

„7) współpracę z Gminą Miasta Dębicy, Gminą Dębica, Gminą Ropczyce oraz Gminą Żyraków 

w zakresie organizacji imprez miejskich o charakterze patriotycznym, imprez z okazji święta  

miasta, itp.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2543



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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Dębicy 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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