PROJEKT

UCHWAŁA NR …….2017
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia … ………….. 2017 r.
w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL.323.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2487 z późn
1)

zm. ) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład ZOK wchodzą :
1) filia Centrum Nauki Keplera;
2) filia Stary Kisielin.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Zatwierdzam projekt
i przekazuję do opiniowania
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki
Zielona Góra, 6 grudnia 2017 r.

1)

Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. Z 2015r. poz. 736 oraz z 2016r. poz. 2762
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały

1. Podstawa prawna uchwały.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Na podstawie z art. 40 ust. 2 pkt 2 tej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje
kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.
2. Zamierzone cele uchwały.
Utworzenie filii ZOK Stary Kisielin
w Zielonej Górze
przy ul. Stary
– Pionierów Lubuskich 53 oraz dostosowanie zapisów statutowych do planowanych zmian.

Kisielin

3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych,
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
Rozszerzenie działalności ZOK o filię Stary Kisielin stworzy nowe możliwości rozwoju kulturalnego,
edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Stary Kisielin i Dzielnicy Nowe
Miasto.
Dom Kultury przeznaczony będzie dla ok. 150 osób. Reprezentacyjne sale parteru wykorzystane
będą do organizowania różnych imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym. W sali wielofunkcyjnej
organizowane będą okazjonalne występy różnych grup wiekowych oraz imprezy okolicznościowe.
Sale klubowe będą również miały charakter wielofunkcyjny, będą służyły do spotkań mieszkańców,
organizacji konkursów, występów artystycznych, biesiad a także organizacji wystaw i wernisaży.
Z salami klubowymi połączona będzie biblioteka i sala komputerowa. Pomieszczenia parteru
w starszej części obiektu przeznaczone będą na biura sołectwa oraz siedziby stowarzyszeń.
4. Określenie skutków
nie dotyczy

proponowanych

rozwiązań

po

połączeniu

Miasta

z

Gminą.

*

5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia .
Renowacja oraz wyposażenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Starym Kisielinie zostanie
przeprowadzone w ramach projektu pn. ,,Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby
Domu Kultury”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020,
osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego ZIT Zielona Góra. Umowa RPLB.04.04.03-08-0001/17-00 z dnia 11.08.2017r.
całkowita wartość projektu
– 5.030.243,90
wydatki kwalifikowane
– 4.065.238,94
dofinansowanie Urząd Marszałkowski – 3.455.453,09 ( 85% od wartości wydatków kwalifikowanych)
wkład własny – 1.574.790,81
**

6. Opinie uprawnionych podmiotów .
Projekt uchwały wymaga opinii: organizacji pozarządowych, Zielonogórskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Dzielnicy Nowe Miasto.

…………………………………………………………..………
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM

………………………………..………..……
data, podpis kierownika kom. org. urz.

*

w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta
m. in.: organizacji pozarządowych, związków zawodowych, Rady Dzielnicy Nowe Miasto, Młodzieżowej Rady
Miasta, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Lubuskiego Kuratora Oświaty.

**

