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UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz. 1271 i Nr 

214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 9, art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 

1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 

1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504), Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 czerwca 2011 r. tworzy się instytucję kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury 
w Brzezinach. 

§ 2. Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA BRZEZINY 

Zbigniew Bączyński
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Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2011

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

S T A T U T Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zwane dalej „ Centrum” jest samorządową instytucją kultury, 
utworzoną na mocy uchwały Nr VII / 42 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach i nadania jej statutu i działa na 
podstawie: 

a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

b) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Miasto Brzeziny. 

2. Centrum jest wpisane do rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Brzeziny i posiada osobowość prawną. 

3. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Brzeziny. 

§ 3. 1. Siedziba Centrum znajduje się w: 95 - 060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11. 

2. Terenem działania Centrum jest obszar administracyjny Gminy Miasto Brzeziny. 

3. Dla właściwej realizacji celów Centrum może prowadzić działalność poza terenem administracyjnym Gminy 
Miasto Brzeziny, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy Gminy Miasto Brzeziny. 

2. Czynności nadzoru wykonują Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta Brzeziny w zakresie swoich kompetencji. 

§ 5. Centrum: 

1)używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem; 

2)może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

3)posiada znak graficzny (logo). 

Rozdział II.
Cele i zakres działania Centrum 

§ 6. 1. Centrum prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną zgodnie z założeniami polityki kulturalnej 
państwa i Gminy Miasto Brzeziny, w zakresie: edukacji kulturalnej, edukacji o Unii Europejskiej, wychowania 
przez sztukę upowszechniania kultury regionalnej, informacji kulturalno – turystycznej oraz promocji Gminy 
Miasto Brzeziny. 

2. Zadania powyższe Centrum realizuje poprzez: 

1)tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, 

2)rozpoznawanie i koordynacja inicjatyw kulturalnych, 

3)tworzenie kół zainteresowań, 

4)organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, 
promocyjnych, 

5)prowadzenie informacji turystycznej, 

6)prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, 
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7)prowadzenie świetlic środowiskowych, 

8)organizowanie i koordynacja projektów prospołecznych, 

9)współpraca z instytucjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw o charakterze 
lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

10)inspirowanie i wspomaganie ruchów społecznych, organizacji pozarządowych oraz grup twórczych 
(formalnych i nieformalnych), działających w sferze kultury, 

11)organizowanie i prowadzenie szkoleń, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury, wolontariuszy 
i animatorów organizacji pozarządowych, 

12)działalność reklamowa i promocyjna w dziedzinie kultury, dokumentowanie działań twórczych. 

Rozdział III.
Organizacja i kierownictwo Centrum 

§ 7. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Centrum, po 
zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny. 

§ 8. 1. Centrum zarządza dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Brzeziny, na zasadach i w trybie przewidzianym 
w obowiązujących przepisach. 

3. Dyrektor zapewnia właściwe wykonywanie zadań statutowych oraz odpowiada za prawidłową gospodarkę 
mieniem i posiadanymi środkami finansowymi. 

4. Dyrektor Centrum może powołać za zgodą Burmistrza Miasta Brzeziny Społeczną Radę Programową, jako 
swój organ doradczy. 

5. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum, w tym 
także do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum. 

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa 

§ 9. Centrum prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach ustawowo określonych dla instytucji 
kultury, kierując się zasadami efektywnego wykorzystania środków finansowych. 

§ 10. Działalność Centrum jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków 
otrzymywanych od osób prawnych, fizycznych oraz innych źródeł. 

§ 11. 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach 
w szczególności w zakresie: 

1)wynajmu majątku ruchomego i nieruchomego, 

2)organizacji imprez zleconych, 

3)sprzedaży wydawnictw, 

4)prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni specjalistycznych, 

5)kursów językowych, kursów tańca, świadczenia usług fotograficznych, 

6)sprzedaży biletów na imprezy, 

7)promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum, 

8)innych usług, jeśli nie pozostają w sprzeczności z działalnością statutową Centrum. 

2. Dochody z działalności gospodarczej, określonej w ust. 1, są przeznaczone na cele statutowe Centrum. 

3. Centrum może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością 
podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe. 

4. Centrum prowadzi odrębną ewidencję finansową – księgową, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz 
sporządza wymagane sprawozdania finansowe. 
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5. Centrum jest zobowiązany do przedkładania Burmistrzowi Miasta Brzeziny kwartalnych sprawozdań 
finansowych. 

§ 12. Oświadczenie woli w imieniu Centrum składa jednoosobowo dyrektor albo działający na podstawie jego 
upoważnienia inni pracownicy. 

§ 13. Zobowiązania majątkowe zaciąga dyrektor Centrum. 

Rozdział V.
Przepisy końcowe 

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


