
UCHWAŁA NR 7/I/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm. z 2014 r. poz. 423; z 2015 r. poz. 
337 i 1505;  z 2016 r. poz.1020) Rada Miejska w Suchedniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” przyjętym uchwałą Nr 38/VI/2012 Rady 
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutu 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie wprowadza się następujące zmiany:

W § 12 ust. 1 pkt. 1 po wyrazach „ w szczególności” skreśla się wyrazy „miasta i”, natomiast zwrot „regionu 
świętokrzyskiego” zastępuje się zwrotem „regionu suchedniowskiego”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca                                                            
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.40 ust.2 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy jest upoważniona do wydawania
aktów prawa miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych, do których należą
instytucje kultury. Na terenie Gminy Suchedniów jest to Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” .

Wprowadzając zmiany w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” uchwałą Nr
70/XIV/2016 z dnia 08 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
„Kuźnica” w Suchedniowie przywołano w § 12 ust.1 pkt.1 Statutu niewłaściwy zwrot „regionu
świętokrzyskiego”, który winien brzmieć „regionu suchedniowskiego”. Ponadto, wnosi się o wykreślenie
wyrazów „miasta i”. Po wprowadzeniu przytoczonych zmian § 12 ust.1 pkt.1 otrzymałby brzmienie :

„§ 12 ust.1 Przedmiotem działania Izby jest:

pkt.1. gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury
z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnografii, przyrody i turystyki, historii przemysłu
w szczególności regionu suchedniowskiego oraz broni siecznej i palnej o znaczeniu historycznym,”.

Uporządkowanie powyższych zmian pozwoli ogłosić tekst jednolity uchwały w sprawie nadania statutu
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń

Id: AA4699EF-CDC2-4CA4-A899-9513FFDC5C95. Podpisany Strona 1




