
UCHWAŁA NR XXXIV/269/13
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod 

nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim”.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 9, 18, 19 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 406) oraz art. 10 i 13 ust. 7 i 
8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 642 ze zmianami) po 
uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza 
Mikulskiego we Wrocławiu oraz po wyrażeniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rada Miejska 
Stronia Śląskiego uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2013 roku połączyć instytucje kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Stroniu 
Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i utworzyć jedną jednostkę organizacyjną, 
działająca w formie gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim”. 

2. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć 
działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. 

§ 2. Siedziba Centrum Edukacji , Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim mieści się w Stroniu Śląskim, 
a terenem działania jest Gmina Stronie Śląskie . 

§ 3. 1. Do zadań Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim należy wykonywanie zadań 
własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

2. Szczegółowy zakres działalności Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim określa statut.

§ 4. Z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury. 

§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie 
wierzytelności i zobowiązania. 

§ 6. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 października 2013 roku pracownikami 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim , a Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 
Śląskim przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. 

§ 7. Nadaje się Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim statut w brzmieniu: 

STATUT 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 

w Stroniu Śląskim 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 8. 1. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, zwane dalej „CETiK”, jest samorządową 
instytucją kultury w skład której wchodzą: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Biblioteka 
Miejska w Stroniu Śląskim. 

2. CETiK posiada osobowość prawną i działa na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Organizatora. 

3. Siedzibą CETiK jest miasto Stronie Śląskie. 

4. CETiK prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Stronie Śląskie. 
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5. Nadzór nad CETiK sprawuje Burmistrz Stronia Śląskiego. 

6. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji przez CETiK zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. poz. 642 ze zmianami) sprawuje Dolnośląska 
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 

7. W części dotyczącej realizacji zadań bibliotecznych CETiK korzysta z opieki instrukcyjno-metodycznej 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku

§ 9. CETiK działa w szczególności na podstawie: 

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.406), 

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 642 ze

a) , 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami), 

4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594), 

5. postanowień niniejszego statutu. 

§ 10. 1. CETiK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
ul. Kościuszki 18 

57-550 Stronie Śląskie 

2. W nazwie stosowanej na pieczęci podłużnej dopuszcza się stosownie numerów: telefonu, faksu, NIP-u 
i REGON-u. 

3. Do oznaczania książek CETiK używa okrągłej pieczęci zawierającej w otoku nazwę w brzmieniu: 

Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim 
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 11. 1. Podstawowym celem działalności CETiK jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 
Stronie Śląskie poprzez tworzenie i upowszechnianie wartości kultury i sztuki, popularyzację książki, czytelnictwa, 
wiedzy i informacji, a także wartościowych form rekreacji, czynnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego. 

2. CETiK promuje lokalne dziedzictwo wielokulturowe oraz walory turystyczne gminy Stronie Śląskie w kraju 
i za granicą.

§ 12. 1. Do podstawowych zadań CETiK w szczególności należy: 

1) W zakresie upowszechniania kultury i sztuki, wartościowych form rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz 
promocji walorów turystycznych gminy: 

a) organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

b) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów 
i inne, 

c) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, warsztatów artystycznych o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, 

d) popularyzacja i promocja walorów turystyczno – kulturowych Gminy Stronie Śląskie na targach krajowych 
i zagranicznych i innych imprezach, 

e) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej oraz kolportaż publikacji związanej 
z kulturą i turystyką, 

f) prowadzenie kursów i zajęć oraz rozwój zainteresowań poprzez indywidualizację form aktywności, 

g) koordynacja organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych na terenie Gminy Stronie Śląskie, 

h) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb 
kulturalno – rozrywkowych, 
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i) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi, 

j) prowadzenie punktu informacji turystycznej.

2) W zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa, wiedzy i informacji: 

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu 
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych środowiska; 

b) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej 
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy, w tym także dzieci i młodzieży oraz chorych 
i niepełnosprawnych; 

c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej; tworzenie i udostępnianie komputerowych baz 
danych, udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych i bibliograficznych, współdziałanie w tym zakresie 
z innymi bibliotekami, muzeami, ośrodkami informacji oraz archiwami; 

d) zapewnienie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych; 

e) gromadzenie, opracowanie i popularyzacja dokumentów życia społecznego gminy Stronie Śląskie; 

f) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej popularyzacji książki, literatury, wiedzy 
i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy; 

g) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury oraz popularyzacji 
książki i czytelnictwa. 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 13. 1. Organem zarządzającym Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury jest dyrektor, który kieruje 
i reprezentuje CETiK na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Stronia Śląskiego, po zasięgnięciu opinii właściwych związków 
zawodowych działających w CETiK oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Burmistrz ustala warunki pracy 
dyrektora oraz jego wynagrodzenie. 

3. Organizację wewnętrzną CETiK określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu 
opinii Burmistrza Stronia Śląskiego oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

4. Dyrektor CETiK przedstawia Radzie Miejskiej, w terminie do końca marca roku następnego po roku 
budżetowym, roczne sprawozdanie z działalności instytucji oraz plan działania na dany rok. 

5. Dyrektor CETiK może, za zgodą Burmistrza Stronia Śląskiego, powołać Społeczną Radę Programową jako 
swój organ doradczy . 

§ 14. 1. Pracowników CETiK zatrudnia i zwalnia dyrektor. 

2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w CETiK. 

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. CETiK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz na zasadach 
określonych w ustawach: o rachunkowości i o finansach publicznych. 

§ 16. 1. Środki finansowe na działalność CETiK pochodzą z: 

1) dotacji podmiotowej organizatora, jako niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kultury 
oraz do utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona, 

2) dochodów własnych, 

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych , 

4) oraz innych źródeł.

2. CETiK może pozyskiwać dochody z: 

1) prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1 lit. c) i g), 

2) sprzedaży własnych wydawnictw oraz własnych wyrobów rękodzieła artystycznego, 

3) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady, 
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4) wynajmu i dzierżawy własnych pomieszczeń , 

5) sprzedaży biletów na imprezy własne, 

6) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, strojów i innego sprzętu, 

7) promocji firm na imprezach organizowanych przez CETiK, 

8) usług reklamowych, 

9) innych usług związanych z działalnością statutową . 

§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej CETiK jest roczny plan finansowy , uwzględniający wysokość dotacji 
z budżetu Gminy Stronie Śląskie . 

2. Odpowiedzialność za jego prawidłową realizację ponosi dyrektor CETiK. 

3. CETiK składa Burmistrzowi Stronia Śląskiego roczne sprawozdanie finansowe do końca lutego roku 
następnego po roku budżetowym. Burmistrz zatwierdza sprawozdanie roczne. 

4. CETiK przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze do 31 lipca 
roku budżetowego . 

§ 18. CETiK może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach , a środki uzyskane z tej 
działalności wykorzystać na cele statutowe. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Burmistrz Stronia Śląskiego sprawuje nad CETiK nadzór administracyjno – finansowy. 

§ 20. Dyrektor CETiK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu. 

§ 21. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

§ 23. 1. Traci moc uchwała Nr XXII/150/2000 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 września 2000 roku 
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury. 

2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku 
w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim”. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego . 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński
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PrzewodniczącyRady

Ryszard Suliński 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy zadań własnych
gminy . W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i instytucji kultury.
Zgodnie natomiast z art. 9 ust 1 ustawy w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.
Jednym z rodzajów jednostek organizacyjnych jaki mogą być tworzone w celu realizacji zadań gminy są,
wyposażonew osobowośćprawną, samorządowe instytucje kultury.

Tworzenie instytucji kultury reguluje ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 406), w myśl której prowadzenie działalności
kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Natomiast
w § 11 Statutu Gminy Stronie Śląskie (uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia
28 grudnia 2012 roku) postanowiono, iż podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej
mieszkańców, w tym zapewnianie warunków dla rozwoju i upowszechniania oświaty, kultury, zdrowia, kultury
fizycznej, turystyki i pomocy społecznej.

Na podstawie art. 13 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U.
z 2012 roku poz. 642 ze zmianami) biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli
połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Takie połączenie wymaga jednak
zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra
właściwegodo spraw kultury i ochronydziedzictwanarodowego.

W dniu 2 lipca 2013 roku pismemNr DMP/3288/13/AG Pan Bogdan ZdrojewskiMinister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyraził zgodę na połączenie Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim. Ponadto wniosek Gminy Stronie Śląskie uzyskał pozytywną opinię Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej im. TadeuszaMikulskiegoweWrocławiuoraz KrajowejRady Bibliotecznej.

Połączenie Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z Centrum Edukacji , Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
jest w pełni uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. Zasadne jest prowadzenie tylko jednej instytucji kultury
działającej na terenie Gminy Stronie Śląskie, której celembędzie m.in. prowadzenie biblioteki miejskiej, a co za tym
idzie zapewnienie mieszkańcomGminy Stronie Śląskie dogodnego dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz innych
wydawnictw edukacyjno – informacyjnych.W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość
świadczonychusług.

Celem CETiK będzie pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenie jej wartości, a w szczególności:
- rozpoznawanie potrzeb kulturalnychmieszkańcówGminy Stronie Śląskie,
- organizowanieczasu wolnego - rozbudzanie potrzeby kulturalnego spędzania czasu,
- przygotowaniedo obioru dóbr kultury i tworzeniewartości kulturalnych,
- edukacja kulturalna i wychowanieprzez sztukę,
- gromadzenie,opracowywanie,przechowywaniei ochronamateriałów bibliotecznych
- popularyzacja książek i czytelnictwa,
- promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych gminy i regionu z zakresu amatorskiej

twórczości artystycznej,
- rozwój zainteresowań poprzez indywidualizacjęform aktywności ,
- działalność informacyjna i edukacyjnaw zakresie przeciwdziałania patologii, a w szczególności nikotynizmowi,

alkoholizmowii narkomanii,
- organizowaniezajęć i imprez artystycznych, rozrywkowychi turystycznych.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowejuchwały jest w pełni uzasadnione.
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