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UCHWAŁA NR XLI/308/10
RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst. jedn. - Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 
z późn. zm.) Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje : 

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/164/05 
Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany : 

1)w paragrafie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie : "2. Gminny Ośrodek Kultury posługuje się pieczęcią o treści : 

a) GMINNY OŚRODEK KULTURY W PORĄBCE 43-353 PORĄBKA, ul. Rynek 22 powiat bielski, woj. 
śląskie 

b) nr telefonu, 

c) NIP, 

d) REGON." 

2)po paragrafie 7 dodaje się paragraf 7a w brzmieniu : " § 7a 1. GOK w Porąbce może prowadzić działalność 
gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 
działalności bieżącej, w szczególności polegającą na : a) prowadzeniu małej gastronomii, b) prowadzeniu 
drobnego handlu, c) organizowaniu aukcji dzieł sztuki, d) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki, e) 
prowadzeniu odpłatnego nagłaśniania imprez kulturalnych organizowanych na zlecenie, f) realizowaniu imprez 
zleconych, g) realizowaniu zadań zleconych przez Wójta Gminy Porąbka, h) prowadzeniu działalności 
wydawniczej, i) świadczeniu usług plastycznych oraz innych z zakresu kultury. 2. Działalność gospodarcza, 
o której mowa w pkt 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
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