UCHWAŁA NR XIII/77/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
o zmianie uchwały 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 (Cz. 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), Rada Miejska Lądka – Zdroju uchwala się co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/337/04 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia
statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Podstawowe cele CKiR to upowszechnianie kultury i czytelnictwa poprzez tworzenie warunków do
odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, turystów, kuracjuszy
i wczasowiczów oraz promocja walorów Gminy Lądek-Zdrój”;
2) w § 6 po punkcie 7 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu:
„8) Promocja walorów turystyczno-uzdrowiskowych Gminy Lądek-Zdrój”;
3) w § 6 po punkcie 8 dodaje się punkt 9 o następującym brzmieniu:
„9) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystycznego Gminy Lądek-Zdrój”;
4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Lądka-Zdroju.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Leszek Pazdyk
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Uzasadnienie
Efektem wielu działań kulturalnych - np. imprez organizowanych przez ośrodek kultury, spektakli
powstałych podczas prowadzonych zajęć itp. - bardzo często jest promocja miasta i gminy. Trudno wyobrazić
sobie prowadzenie takich działań bez kontekstu promocyjnego. W ramach lądeckiego Centrum Kultury
i Rekreacji
funkcjonuje
Informacja
Turystyczna,
której
działania
związane
są z „rozwojem turystycznym Gminy Lądek-Zdrój" (§ 6 punkt 9 statutu). Ostatecznie podjęcie Uchwały ma na
celu nie tyle zmianę statutu, co jego rekonstrukcję do stanu prawnego sprzed 28 kwietnia 2014 r.
i powrót promocji w zakres działania Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
Zmiana dotycząca powoływania dyrektora związana jest z tym, że obowiązujące przepisy wyłączają
konieczność powoływania dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających
w instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych przy wyłonieniu dyrektora w drodze konkursu,
a obowiązujący Statut do tego obliguje. W związku z powyższym, został zmieniony zapis
§ 10 ust. 2 ograniczając się jedynie do wskazania, że Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Lądka-Zdroju.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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