
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/271/2021 

RADY GMINY CZUDEC 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały XXVIII/372/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Kultury w Czudcu. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1372 t.j.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) Rada Gminy Czudec uchwala, co następuje: 

§ 1. §4 ust. 3 Statutu Ośrodka Kultury w Czudcu, stanowiącego załącznik do uchwały  

Nr XXXVIII/372/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Ośrodka Kultury w Czudcu, otrzymuje brzmienie: 

„3. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Czudcu przy ul. Świętego Marcina 3”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej realizacją Komisji Spraw 

Społecznych. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Sławomir Szela 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 listopada 2021 r.

Poz. 3844



 

Uzasadnienie 

Ośrodek Kultury w Czudcu działa na podstawie aktu o jego utworzeniu oraz statutu. Statut określa m.in. 

nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury (art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Nadanie statutu oraz 

dokonanie w nim zmian, następują w tym samym trybie. W związku z tym, zmiany statutu m.in. w zakresie 

zmiany siedziby instytucji kultury dokonuje organizator w drodze odpowiedniej uchwały. Organizator, po 

zmianie statutu instytucji kultury, zobowiązany jest do zamieszczenia odpowiednich poprawek 

w prowadzonym przez siebie rejestrze instytucji kultury. 

Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby Ośrodka 

Kultury w Czudcu. 

 

 Wójt Gminy 

  

Andrzej Ślipski 
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