
UCHWAŁA NR  XX/115/08

RADY GMINY RADOMIN

z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,   z 2002 r. 
Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, 
poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, 
poz. 1658) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 166/XXXVII/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 27 czerwca 
2006 r. w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. Nr 127, poz. 1874).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.



Uzasadnienie

Uchwałą  Nr  166/XXXVII/06  z  dnia  27  czerwca  2006  r.  Rada  Gminy  nadała  Statut 

Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku. Uchwałą określała, że dom kultury będzie funkcjonował 

jako  samorządowa  instytucja  kultury.  Spełnienie  wymagań  stawianych  przez  ustawę  z  dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej okazało się jednak 

przedsięwzięciem zbyt kosztownym dla Gminy. Samorządowa instytucja kultury powinna posiadać 

własnego dyrektora, zatrudniać pracowników, prowadzić samodzielną obsługę księgową.  Należy 

wskazać iż samorządowa instytucja kultury, którą miał być Wiejski Dom Kultury w Dulsku, nigdy 

nie  powstała.  Wynika  to,  a  contrario,  z  wykładni  przepisu  art.  14  ust.  1  ustawy  z  dnia  25 

października 1991 r.  o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej,  zgodnie z którym 

samorządowa instytucja kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą 

wpisu do  rejestru  prowadzonego przez organizatora.  Wobec braku takiego wpisu w przypadku 

Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku świadczy o tym, iż nie funkcjonowała ona jako samorządowa 

instytucja  kultury,  wobec  czego  brak  jest  przesłanek  do  zastosowania  trybu  likwidacji, 

przewidzianego w art. 22 ustawy  z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. W związku z powyższym podjęto decyzję o uchyleniu Statutu Wiejskiego 

Domu Kultury w Dulsku i prowadzeniu jednostki w formie świetlicy wiejskiej. 


