
                                                                    
Uchwała  Nr IX/50/2007

Rady Gminy Jasło
      z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie utworzenia  Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
i nadania mu Statutu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r.Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm.) a także  art.9 ust.1,art.11,art.13 ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001r Nr 13, poz.123 z późn.zm.)

Rada Gminy  Jasło uchwala, co następuje:

§ 1.1.Z dniem 1sierpnia 2007r. tworzy się Gminny Ośrodek Kultury w 
Jaśle jako samorządową instytucję kultury, zwanym w dalszej części uchwały 
„Ośrodkiem” i  nadaje  się  jej  Statut  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszej 
uchwały.

      2.  Siedziba  Ośrodka  mieści  się  w  Zespole  Szkół  w  Trzcinicy, 
Trzcinica 72,  a  terenem działania jest Gmina Jasło.

      3. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność 
z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Przedmiotem działania Ośrodka będzie realizacja zadań  Gminy 
w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Jasło.
Szczegółowy zakres  działania Ośrodka określa statut.

§ 3. Ośrodek wyposaża się w majątek określony odrębną uchwałą.
 
          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

          § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący 
Rady Gminy Jasło

                                                                                  Wojciech Piękoś

                                                        



Uchwała Nr            /2007
                                                    Rady Gminy Jasło
                                                      z dnia          2007r.

w sprawie przekazania majątku Gminy Jasło na stan Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jaśle z/s w Trzcinicy

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
O samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591

Rada Gminy Jasło uchwala co następuje:

 § 1. Wyposaża się Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z siedzibą 
w Trzcinicy, utworzony Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr ………… 2007r.
z dnia ……….. 2007r.     w majątek trwały i nietrwały określony w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 
                                                             

 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


