UCHWAŁA NR XXXIII/275/2014
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./ roaz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 roku poz. 406 z późn. zm./ Rada
Gminy Rudniki uchwala:
§ 1.
W statucie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca
2013 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Ośrodka Kultury wchodzą:
1) Gminny Ośrodek Kultury, którego siedziba mieści się w Rudnikach przy ul. Okólnej 2;
2) Gminna Biblioteka Publiczna, której siedziba mieści się w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12 wraz
z filiami bibliotecznymi w Jaworznie, Cieciułowie, Dalachowie i Żytniowie.”;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki
i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i informacyjnych społeczeństwa.”;
3) w § 6:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) propagowanie i rozwój czytelnictwa na terenie gminy poprzez działalność Gminnej Biblioteki
Publicznej i filii bibliotecznych;”,
b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, faksowe i kserograficzne,
videofilmowanie oraz inne usługi z zakresu kultury,”,
c) w ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) prowadzić działalność biblioteczną poprzez:
a) gromadzenie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz wypożyczanie międzybiblioteczne;
c) popularyzowanie książek i czytelnictwa;
d) współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, w tym bibliotekami;”;
4) w § 12 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wynajmu sali widowiskowej, galerii, zaplecza kuchennego i innych.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Edward Gładysz
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