
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2021 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Rudna 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1,  

art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie instytucji kultury pn. Centrum Kultury Gminy Rudna nadanym uchwałą  

nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury 

Gminy Rudna wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 9. Centrum Kultury Gminy Rudna może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody 

przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, polegającej 

na: 

1) wypożyczaniu sprzętu muzycznego, kostiumów i rekwizytów, 

2) prowadzeniu różnorodnych kursów i warsztatów (m.in. artystycznych, rękodzielniczych, 

językowych, rekreacyjnych), 

3) prowadzeniu działalności poligraficznej, kserograficznej, wydawniczej, reklamowej i promocyjnej, 

4) prowadzeniu działalności koncertowej, w oparciu o zespoły i sekcje działające przy Centrum 

Kultury Gminy Rudna; 

5) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, 

6) świadczeniu usług fotograficznych, wideo rejestracji, filmowych, plastycznych, 

7) świadczeniu usług realizacji dźwięku-aparatura nagłaśniająca wraz z realizatorem, 

8) prowadzeniu usług w zakresie nagrań studyjnych, 

9) organizowaniu imprez kulturalno - oświatowych i sportowych, 

10) organizowanie imprez okolicznościowych, 

11) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych, 

12) prowadzeniu drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych, 

13) odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową), 
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14) organizowaniu aukcji i sprzedaży dzieł sztuki, materiałów promocyjnych i rękodzieła.”. 

2. § 19 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 19. Przychodami Centrum Kultury Gminy Rudna są: 

1) dotacje podmiotowe i celowe, 

2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, 

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

4) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, 

5) kredyty bankowe, 

6) odsetki z lokat bankowych, 

7) inne dozwolone prawem.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Joanna Bagińska 
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