Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizacji wydarzeń kulturalnych w Gminnym Centrum Kultury w
Gródku

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gródku stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XIII/115/15 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Centrum Kultury w Gródku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4606) art. 11 ust. 1 i 7
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) w związku z komunikatem sztabu kryzysowego z
udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca
2020 r. w celu zatrzymania szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 zarządzam, co następuje:
§ 1. Wszelkie wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności, w tym koncerty, spektakle, wernisaże
oraz wydarzenia specjalne odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach, w tym zajęcia grupowe
organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku zostają
wstrzymane do odwołania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Komunikat Wojewody Podlaskiego w związku z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu
11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na
terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach,
muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności
klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej
sprawie.
Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek
szkolnictwa artystycznego
11.03.2020
W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się
koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa
narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury,
filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa
artystycznego.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym
koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych
pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach
szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.
MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich
wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w
szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz
wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa
SARS-COV-2.
Jednocześnie MKiDN zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie założeń działania jednostki
organizacyjnej w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania
instytucji, potwierdzonego komunikatami odpowiednich służb (lokalnych władz i miejscowych służb
sanitarno-epidemiologicznych) i zaleca, aby plany te zapewniały realizację wyłącznie czynności
niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.

