Uchwała Nr VII/154/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
Na podstawie art. 9 ust. 1, art.18 ust. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art.11, art. 13,
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 2 i art. 10 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami),
Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:
§1
1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.
2. Siedzibą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury jest miasto Lubawka, budynek przy ulicy
Przyjaciół Żołnierza 6a.
3. Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury nadaje się statut w brzmieniu określonym załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§2
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Gminę Lubawka, uzyskuje osobowość prawną.
§3
Przedmiotem działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury będzie zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a w szczególności:
a) tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury i kultury fizycznej,
b) prowadzenie działalności bibliotecznej.
§4
W celu prowadzenia działalności, o której mowa w § 3, Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury
przekaże się niezbędne mienie gminne.
§5
Niniejsza uchwała stanowi akt o utworzeniu instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114,
poz. 493 ze zmianami).
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.

