
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2014 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 30 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach oraz 

nadania jej nowego statutu 

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) 

Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę samorządowej instytucji kultury: Gminnego Zespołu Kultury 

i Bibliotek w Krośnicach na: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach. 

§ 2. Nadaje się statut Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowemu w Krośnicach stanowiący  załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Krośnicach  Nr V/36/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie 

statutu Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice: 

J. Dziekan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 czerwca 2014 r.

Poz. 2667



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 30 maja 2014 r. 

 

Statut Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach, zwane dalej „CETS”, jest samorządową 

instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krośnice. 

2. CETS 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 r., poz. 406); 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (teks jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.); 

4) ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885  

ze zm.); 

5) niniejszego Statutu. 

§ 2. CETS obejmuje swoją działalnością gminę Krośnice. 

§ 3. Działania CETS mogą być również prowadzone na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. 

§ 4. Siedzibą CETS  jest lokal w budynku przy ul. Sanatoryjnej 19 w Krośnicach. 

§ 5. CETS używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

Rozdział 2. 

Cel i zakres działalności 

§ 6. 1. Celem CETS jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby 

w dziedzinie działalności kulturalnej, a także edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, promocyjnej 

oraz zagospodarowywania wolnego czasu mieszkańców. 

2. CETS może współdziałać z innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich zadań. 

§ 7. 1. Do zakresu działalności CETS należy: 

1) Rozpoznawanie,  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  oraz  potrzeb  kulturalnych. 

2) Ochrona  dziedzictwa kulturowego. 

3) Przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych. 

4) Kształtowanie  wzorów i nawyków  aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

5) Integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie inicjatyw kulturalnych. 

6) Propagowanie czytelnictwa, gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie 

księgozbiorów czytelnikom. 

7) Upowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych. 

8) Organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, warsztatów (w tym w pełni lub w części 

płatnych). 

9) Organizowanie i prowadzenie kursów nauki języków obcych oraz kursów (szkoleń) komputerowych. 

10) Organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych 

i innych. 

11) Czynności pomocnicze związane z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego Gminy Krośnice, 
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12) Świadczenie usług kserograficznych, filmowych, plastycznych, muzycznych, gastronomicznych, 

reklamowych i promocyjnych itp. 

13) Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

14) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego, sportowego i innego, pomieszczeń i obiektów CETS 

w Krośnicach. 

15) Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego, gadżetów promujących gminę 

Krośnice. 

16) Organizowanie i współuczestnictwo w projektach międzynarodowych, w tym w międzynarodowych 

wymianach młodzieży. 

17) Prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej i organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, 

w tym białych i zielonych szkół. 

18) Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

19) Prowadzenie działań promujących CETS, gminę i region w tym popularyzację Krośnickiej Kolei 

Wąskotorowej oraz pozostałej infrastruktury turystycznej w środowisku lokalnym oraz na terenie kraju oraz 

poza jego granicami. 

20) Zarządzanie obiektami sportowymi oraz organizowanie zajęć i imprez z zakresu kultury fizycznej. 

21) Realizowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień. 

22) Administrowanie: stawami rekreacyjnymi, budynkiem stacji głównej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej 

oraz placem zabaw przy KKW. 

23) Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska; 

24) Prowadzenie Informacji Turystycznej. 

2. CETS administruje również wszystkimi świetlicami wiejskimi oraz bibliotekami na terenie gminy 

Krośnice oraz Domem Kultury w Bukowicach. 

3. CETS może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane 

przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie 

§ 8. Na czele CETS stoi Dyrektor, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 9. Dyrektora CETS powołuje i odwołuje Wójt Gminy Krośnice w trybie i na zasadach określonych 

w art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 10. 1. W CETS może działać Rada Programowa jako organ doradczy dyrektora. 

2. Radę Programową powołuje Wójt Gminy Krośnice, na wniosek dyrektora CETS, na okres 2 lat. 

3. Rada Programowa może składać się od 2 do 5 członków, powoływanych spośród kandydatów 

przedstawionych przez dyrektora CETS. 

§ 11. Organizację wewnętrzną CETS określa regulamin organizacyjny nadawany zgodnie 

z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 12. Podstawą działalności finansowej CETS jest roczny plan finansowy, z zachowaniem wysokości 

dotacji udzielonej przez organizatora. 

§ 13. Działalność statutowa CETS finansowana jest z dotacji otrzymywanych od organizatora, z wpływów 

uzyskanych z prowadzonej działalności, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz 

środków otrzymywanych z innych źródeł. 
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Rozdział 5. 

Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 14. Zmiany w statucie CETS mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania. 
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