UCHWAŁA NR XLVIII/330/2014
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku- Zdroju nr XXIX/337/04 z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku- Zdroju.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 593 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie Centrum Kultury i Rekreacji wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. § 5 Podstawowe cele CKiR to upowszechnianie kultury i czytelnictwa poprzez tworzenie warunków do
odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz turystów,
kuracjuszy i wczasowiczów”;
2) W § 6:
a) uchyla się pkt 8,
b) uchyla się pkt 9,
c) uchyla się pkt 10.
3) w § 8:
a) uchyla się pkt 8,
b) uchyla się pkt 9.
4) w § 9:
a) uchyla się pkt 5,
b) uchyla się pkt 14,
c) uchyla się pkt 16.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka- Zdroju.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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UZASADNIENIE
Proponowane zmiany w statucie Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku- Zdroju, mają za zadanie dostosowanie
treści statutu do wykonywanej działalności przez gminną instytucję kultury. Statut samorządowej instytucji
kultury winien określać faktyczne kierunki prowadzonej działalności, związanej w szczególności z rozwojem
kultury, czytelnictwa i ochroną dziedzictwa kulturowego. Dlatego proponuje się usunąć ze statutu wszystkie te
zapisy, które nie są związane z podstawowym celem działalności samorządowej instytucji kultury.
Zakres § 6 pkt 8 statutu nie wiąże się z zakresem zadań nałożonych na samorządową instytucję kultury.
Działalność, o której mowa prowadzona jest przede wszystkim przez wyspecjalizowane organizacje
pozarządowe.
Działalność zapisana w § 6 pkt 9-10 statutu została włączona w strukturę organizacyjną i zakres zadań
wykonywanych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju i nie jest obecnie wykonywana przez lądecką
instytucję kultury. Zadania zapisane w § 8 pkt 8- 9 statutu, związane z promocją gminy również znajdują się w
sferze działalności Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju. Kolejne zadanie określone w § 9 pkt 5, 14 i 16
statutu związane z zajęciami terapeutycznymi, promocyjnych gminy w znaczącym stopniu odbiegają od
podstawowej i zasadniczej działalności samorządowej instytucji kultury.
Proponowane zmiany w treści statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku- Zdroju nie wywołują
dodatkowych skutków finansowych, nie wpływają również na sposób finansowania tej instytucji.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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