
 

 

UCHWAŁA NR XX/161/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 1, art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020r., poz. 194) Rada 

Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/142/2020 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zmiany Statutu Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bardzie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dolnośląskim Dzienniku 

Urzędowym. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie: 

Barbara Strzelec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2020 r.

Poz. 6184



Załącznik do uchwały nr XX/161/2020 

Rady Miejskiej w Bardzie 

z dnia 29 października 2020 r. 

 

 

Statut Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Centrum Kultury i Biblioteka w Badzie, zwane dalej CKiB, jest samorządową instytucją kultury 

składającą się z dwóch form organizacyjnych działalności kultury: centrum kultury i biblioteki publicznej.  

2. Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Jako jednostka 

samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnymi finansowym. 

3. Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie działa na podstawie: 

1) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

2) ustawy o bibliotekach, 

3) ustawy o sporcie, 

4) statutu. 

4. Centrum Kultury i Biblioteka może używać skróconej nazwy: CKiB. 

5. Nadzór nad działalnością CKiB w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Miasta 

i Gminy Bardo. 

§ 2. Siedzibą CKiB jest miasto Bardo. 

§ 3. 1. CKiB prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Bardo, Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza 

granicami kraju.  

2. Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie zarządza nieruchomościami, ruchomościami i obiektami 

przekazanymi przez Organizatora do prowadzenia działalności statutowej na postawie umów użyczenia, 

dzierżawy i innych ponosząc przy tym bieżące koszty utrzymania. 

Rozdział 2. 

Cel i zakres działania 

§ 4. CKiB jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku, dla której podstawą działalności 

jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa poprzez tworzenie 

i upowszechnianie różnych dziedzin kulturalno- sportowych, a ponadto prowadzenie bibliotek i promocji 

turystycznej Gminy Bardo. 

§ 5. Cele i zadania wymienione w § 4 niniejszego statutu CKiB realizuje w szczególności przez: 

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych na terenie Gminy Bardo; 

2. Rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, artystycznych, 

sportowych i rekreacyjnych; 

3. Realizowanie działalności społeczno-kulturalnej i sportowej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu 

ze szkołami, przedszkolami i organizacjami pozarządowymi w tym organizacjami pożytku publicznego; 

4. Organizowanie działalności społeczno – kulturalnej i sportowej dla mieszkańców gminy  

we współdziałaniu z innymi instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami; 

5. Prowadzenie kół zainteresowań, sekcji i ognisk artystycznych,; 

6. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, konferencji, spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, 

zawodów sportowych i rekreacyjnych; 

7. Upowszechnianie tradycji kulturowych, ludowych i rękodzieła; 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 6184



8. Prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wydawniczej i wystawienniczej; 

9. Stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych; 

10. Promocja czytelnictwa poprzez: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie o ochronę materiałów bibliotecznych bez względu  

na formę, służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych środowiska, 

2) udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 

bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy Bardo, 

3) tworzenie i udostępnianie bibliotecznych komputerowych baz danych, 

4) prowadzenie poradnictwa literackiego i bibliotecznego oraz przysposobienia czytelniczego i bibliotecznego, 

5) podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

11. Wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych; 

12. Wychowanie i edukację kulturalną i sportowa; 

13. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie różnych form kulturalnego wypoczynku i zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; 

14. Doskonalenie uczestników amatorskiego ruchu artystycznego; 

15. Współpracę międzynarodową w zakresie wymiany kulturalnej i sportowej, dzieci, młodzieży i grup 

artystycznych; 

16. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na terenie Gminy Bardo; 

17. Wspieranie i pobudzanie aktywności kulturalnej i rekreacyjnej wśród seniorów. 

Rozdział 3. 

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 6. CKiB zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. Powołanie 

następuje w drodze konkursu. 

§ 7. 1. Dyrektor organizuje pracę CKiB, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności oraz 

reprezentuje CKiB na zewnątrz. Odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą 

gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji CKiB;  

2. Podstawą działalności CKiB jest plan merytoryczny i finansowy z zachowaniem dotacji rocznej, którą 

uchwala Rada Miejska w Bardzie. 

§ 8. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności: 

1. Ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych; 

2. Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań 

oraz wniosków inwestycyjnych; 

3. Wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych wiążących wszystkie komórki 

organizacyjne oraz ustalenie regulaminów normujących wewnętrzną strukturę i działalność CKiB; 

4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami CKiB oraz podejmowanie decyzji 

wynikających ze stosunku pracy; 

5. Współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą, 

6. Poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania instytucji. 

7. Kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej CKiB. 

§ 9. Organizację wewnętrzną CKiB określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po 

zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców działających 

w CKiB. 
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§ 10. 1. Dyrektor CKiB może powołać Radę programową, zwaną dalej Radą. Rada liczy 7 członków.  

2. Regulamin działania Rady uchwala Rada na pierwszym posiedzeniu. 

3. Do kompetencji Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z merytoryczną 

działalnością CKiB. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 11. 1. CKiB gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2. Podstawą gospodarki finansowej CKiB jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki 

finansowej określają odrębne przepisy. 

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność CKiB uchwala Rada Miejska w Bardzie. 

4. CKiB sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansowych publicznych i przedstawia 

go Organizatorowi. 

§ 12. Źródłami finansowania CKiB są: 

1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu organizatora; 

2. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa; 

3. Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej (ze sprzedaży biletów, opłat, sprzedaży usług 

artystycznych, własnych praw autorskich i udzielania licencji); 

4. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w par. 18; 

5. Darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych, w tym środki sponsorskie oraz usługi i rzeczy z umów 

barterowych; 

6. Dotacje unijne i z funduszy pozakrajowych; 

7. Odsetki z lokat bankowych. 

Rozdział 5. 

Prowadzenie działalności innej niż kulturalna 

§ 13. CKiB może prowadzić na zasadach określonych w odrębnych przepisach działalność gospodarczą 

związaną ze statutowymi celami CKiB w następujących formach: 

1. Organizowanie festiwali, przeglądów, imprez rozrywkowych, spektakli, seansów filmowych, koncertów, 

spotkań, wystaw, ekspozycji, zawodów, konkursów; 

2. Prowadzenie kółek, zespołów i sekcji zainteresowań, a także ognisk pracy artystycznej, sportowej 

i rekreacyjnej; 

3. Organizowanie wycieczek, rajdów, wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych, imprez sportowych 

i rekreacyjno – krajoznawczych; 

4. Świadczenie usług fotograficznych, plastycznych, ceramicznych; 

5. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i różnych form doskonalenia oraz działalności instruktażowo 

metodycznej; 

6. Wynajem obiektów, lokali, pomieszczeń, obiektów bazy sportowej, wynajem sprzętu; 

7. Usługi transportowe, 

8. Organizowanie imprez zleconych; 

9. Prowadzenie działalności wydawniczej; 

10. Prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kulturalnego i sportowego; 
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11. Prowadzenie sprzedaży artykułów pamiątkarskich; 

12. Prowadzenie działalności marketingowej form działalności CKiB; 

13. Prowadzenie działalności promocyjnej, poprzez publikację materiałów prasowych, audycji radiowo – 

telewizyjnych, oraz innych propagujących ważne wydarzenia w Gminie Bardo; 

14. Promowanie walorów turystycznych Miasta i Gminy Bardo; 

15. Współpraca międzynarodową w zakresie kultury i sportu oraz współpraca z miastami partnerskimi; 

16. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację celów statutowych; 

17. Prowadzenie małej gastronomii i usług hotelarskich. 

Rozdział 6. 

Przypisy końcowe 

§ 14. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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