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UCHWAŁA NR XLVII/352/10
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), oraz § 18 ust. 2 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu 

Rada Miejska w Siewierzu 
uchwala 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu: 

1. § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Obiektami, w których MGOK Siewierz prowadzi działalność są: 

a) kompleks budynków mieszczących się w Siewierzu przy zbiegu ulic: Słowackiego, Plac Wojska 
Polskiego oraz Dąbrowskiego, 

b) budynek przy ul. Kościuszki 5 w Siewierzu – Izba Tradycji i Kultury Dawnej, 

c) budynek przy ul. Szkolnej 2 w Brudzowicach, 

d) teren ruin Zamku Siewierskiego.” 

2. W § 2 dodaje się ustęp 3 o treści: 

„MGOK Siewierz jest administratorem: 

a) kompleksu budynków mieszczących się w Siewierzu przy zbiegu ulic: Słowackiego, Plac Wojska 
Polskiego oraz Dąbrowskiego, 

b) budynku przy ulicy Szkolnej 2 w Brudzowicach, 

c) budynku zabytkowego mieszczącego się przy ul. Kościuszki 5 w Siewierzu – Izba Tradycji i Kultury 
Dawnej.” 

3. W § 2 dodaje się ustęp 4 o treści: 

„Administrowanie budynkami określonymi w § 2 ust. 3, obejmuje wykonywanie w tych obiektach bieżących 
prac remontowych i konserwatorskich w uzgodnieniu z instytucjami prowadzącymi w nich swoją działalność.” 

4. W § 6 słowa „członków społeczeństwa” zastępuje się słowami „społeczności lokalnej”. 

5. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Do podstawowych zadań MGOK Siewierz należy m.in.: 

1. W zakresie działalności kulturalnej: 

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie kultury, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzania zainteresowania 
wiedzą i sztuką, 

d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

2. W zakresie działalności turystycznej: 

a) tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, 

b) promocja, ochrona i udostępnianie zwiedzającym podległych obiektów turystycznych. 
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3. W zakresie działalności edukacyjnej: 

a) działalność instruktorska w zakresie prowadzenia szkoleń celem podniesienia umiejętności społeczności 
lokalnej.” 

6. W § 17 wykreśla się wyraz „całkowitą”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu 

mgr Barbara Bochenek


