Projekt
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lipca 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r., w §9 dodaje się ust. 6-13
w brzmieniu:
6. Przy GOKSiT działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, która jest organem doradczym Dyrektora
GOKSiT.
7. Do zadań Rady, o której mowa w ust. 6, należy w szczególności:
a) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności oraz planów finansowych GOKSIT;
b) wyrażanie opinii oraz składanie wniosków do Dyrektora GOKSiT w istotnych sprawach
związanych z działalnością GOKSiT;
c) proponowanie Dyrektorowi GOKSiT wprowadzenia nowych form działalności GOKSiT;
d) pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność GOKSiT.
8. Radę powołuje Wójt Gminy Warlubie na okres 3 lat, w drodze zarządzenia.
9. Rada składa się z dziewięciu członków, wskazanych przez:
a) Radę Gminy Warlubie - 2 osoby,
b) sołtysów w gminie Warlubie - 1 osoba,
c) przewodniczących kół gospodyń wiejskich w gminie Warlubie - 1 osoba;
d) Zarząd Gminny ZOSP w Warlubiu - 1 osoba;
e) dyrektorów szkół w gminie Warlubie - 1 osoba;
f) GLZS "START WARLUBIE" - 1 osoba;
g) przewodniczących organizacji pozarządowych działających w gminie Warlubie - 1 osoba;
h) Wójta Gminy Warlubie - 1 osoba.
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
11. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
12. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Warlubie z terminie 30 dni od daty jej powołania.
Kolejne posiedzenia, w zależności od potrzeb, zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek Dyrektora GOKSiT.
13. Dyrektor GOKSiT uczestniczy w posiedzeniach Rady.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszczął postępowanie nadzorcze w celu wyjaśnienia, czy Rada Gminy
Warlubie, podejmując uchwałę Nr XXX/242/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., nie naruszyła prawa,
nie określając organu doradczego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki.
Należy zgodzić się z argumentacją organu nadzoru, gdyż w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zawarto taki wymóg
(art. 13 ust. 2 pkt 3).
Stąd podjęcie uchwały, zmieniającej cytowaną wyżej uchwałę jest konieczne.
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