UCHWAŁA NR XXXVI/243/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Młynarach.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. DZ.U.
z 2020 r., poz. 713), art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 194), Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje:
§ 1. Zmianie ulega Statut Ośrodka Kultury w Młynarach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/49/03
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 października 2003 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury
w Młynarach, w zakresie §7 który otrzymuje brzmienie: "W strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury
funkcjonują:
1. Dom Kultury, stanowi siedzibę Ośrodka i prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. Biblioteka Publiczna służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności
w zakresie czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury. Do szczegółowego zakresu działania
Biblioteki Publicznej należy: 1/ gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, 2/
prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, popularyzację książki, czytelnictwa i wiedzy , ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 3/ udostępnianie zbiorów
bibliotecznych na miejscu, wypożyczania poza lokal biblioteki 4/ prowadzenie działalności informacyjnobibliotecznej.
3. Kino „Zenit” – służące do popularyzacji sztuki filmowej, organizowania projekcji filmowych, spektakli,
przedstawień i koncertów.
4. Obiekt kulturalno-sportowy, stadion w Młynarach,
5. Amfiteatr w Młynarach przy ul 1 Maja.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
1. Świetlice wiejskie w Nowym Monasterzysku i Starym Monasterzysku wpisane są w ewidencji środków
trwałych w gminie Młynary
2. Świetlica w Kraskowie została sprzedana osobie prywatnej.
3. Ośrodek Kultury nie prowadzi działalności statutowej w wyżej wymienionych obiektach. Świetlice pełnią
rolę miejsc spotkań mieszkańców i bazy do prowadzenia działalności lokalnych stowarzyszeń, a więc działań
niezależnych od działalności instytucji kultury. Z uwagi na powyższe zasadnym jest uregulowanie treści statutu
ze stanem faktycznym. W gminie Młynary funkcjonują inne świetlice wiejskie, których stan został
uregulowany
w minionych latach i obecnie są miejscem spotkań mieszkańców poszczególnych wsi. Powyższa zmiana
pozwoli uregulować również sytuację świetlic w Nowym Monasterzysku, Starym Monasterzysku, jak również
nieistniejącej już świetlicy w Kraskowie. Zał. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury
w Młynarach

