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4251
UCHWA£A Nr XXI/136/08 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie: zwolnienia z op³aty - zg³oszenia zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón.zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr
101, poz. 1178 ze zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê z op³aty zg³oszenie dotycz¹ce zmiany
wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w przypadku
gdy zmiana dotyczy:

administracyjn¹ zmian¹ ulicy ,numeru domu lub lokalu, zmian¹ nazwy miejscowoci, zmian¹ kodu pocztowego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 30.03.2009 r.

a) adresu zamieszkania przedsiêbiorcy, siedziby przedsiêbiorcy, adresu miejsca wykonywanej dzia³alnoci
gospodarczej, jeli zmiana ta zosta³a spowodowana

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Stanis³aw Marciniak

4252
UCHWA£A Nr XXXVI/232/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie podzia³u gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 i art. 20
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. dokonuje siê podzia³u
samorz¹dowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury
w Dusznikach.
2. W wyniku podzia³u Gminnego Centrum Kultury w
Dusznikach, w oparciu o jego mienie i za³ogê tworzy siê:

a) samorz¹dow¹ instytucjê kultury - Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, zwane dalej "Centrum",
b) samorz¹dow¹ instytucjê kultury - Biblioteka Publiczna
Gminy Duszniki zwan¹ dalej "Bibliotek¹".
3. Instytucje wymienione w ust. 2 uzyskuj¹ osobowoæ
prawn¹ i mog¹ rozpocz¹æ dzia³alnoæ z chwil¹ wpisu do
rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu tych
instytucji do rejestru, z rejestru zostanie wykrelone dotychczasowe Gminne Centrum Kultury w Dusznikach.
§2. 1. Siedzib¹ Centrum jest miejscowoæ Duszniki, a
terenem dzia³ania obszar gminy Duszniki .
2. Do zadañ Centrum nale¿y wykonywanie zadañ w³asnych Gminy w zakresie organizowania dzia³alnoci kultu-
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ralnej na terenie gminy Duszniki. Szczegó³owy zakres dzia³alnoci Centrum okrela statut.
§3. 1. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Duszniki, a
terenem dzia³ania obszar gminy Duszniki.
2. Do zadañ Biblioteki nale¿y wykonywanie zadañ w³asnych gminy w zakresie zapewnienia obs³ugi bibliotecznej
mieszkañcom gminy, rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy, upowszechniania wiedzy i nauki. Szczegó³owy zakres dzia³alnoci Biblioteki okrela statut.
§4. 1. Centrum powstaje w oparciu o mienie i za³ogê
dotychczasowego Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach.
2. Centrum przejmuje sk³adniki mienia nieruchomego i
ruchomego dzielonego dotychczasowego Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, wymienione w za³¹czniku nr 5
do niniejszej uchwa³y (niepublikowany).
3. Centrum przejmuje w ca³oci zobowi¹zania i wierzytelnoci dzielonego Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach.
4. Centrum wstêpuje w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
ze stosunków pracy pracowników Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane
przez Centrum. Wykaz pracowników, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane przez Centrum zawiera za³¹cznik nr 6 do
niniejszej uchwa³y (niepublikowany).
5. Przejêcie mienia, wierzytelnoci i zobowi¹zañ oraz
wst¹pienie w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków
pracy nastêpuje z chwil¹ wpisania Centrum do gminnego
rejestru instytucji kultury.
§5. 1. Biblioteka powstaje w oparciu o mienie i za³ogê
Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach i s³u¿¹ce wykonywaniu zadañ w zakresie czytelnictwa i bibliotek.

3. Biblioteka wstêpuje w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
ze stosunków pracy pracowników Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane
przez Bibliotekê. Wykaz pracowników, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane przez Bibliotekê zawiera za³¹cznik nr 4
do niniejszej uchwa³y (niepublikowany).
4. Przejêcie mienia oraz wst¹pienie w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków pracy powstaje z chwil¹
wpisania Biblioteki do gminnego rejestru instytucji kultury.
§6. Dzia³alnoæ Centrum i Biblioteki bêdzie finansowana
z dotacji udzielanej corocznie z bud¿etu Gminy. Ponadto
Centrum i Biblioteka mog¹ uzyskiwaæ rodki finansowe i
sk³adniki maj¹tkowe z wp³ywów z w³asnej dzia³alnoci,
dotacji z bud¿etu pañstwa, wp³ywów z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tku, spadków i darowizn od osób fizycznych
i prawnych oraz innych róde³.
§7. 1. Nadaje siê Centrum statut, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nadaje siê Bibliotece statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr
2 do niniejszej uchwa³y.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§9. Traci moc uchwa³a nr XXVII/128/04 Rady Gminy
Duszniki z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powo³ania
gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w
Dusznikach, oraz nadania jej Statutu, oraz uchwa³a nr XXXIII/
169/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2005 r. w
sprawie zmiany uchwa³y w sprawie powo³ania gminnej
instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu.
§10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia
2009 r.

2. Biblioteka przejmuje sk³adniki mienia nieruchomego
i ruchomego dzielonego Gminnego Centrum Kultury w
Dusznikach, wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszej
uchwa³y (niepublikowany).

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

ZA£¥CZNIK Nr 1

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUSZNIKACH
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

3. Gminne Centrum Kultury u¿ywa pod³u¿nej pieczêci
z nazw¹ i adresem w pe³nym brzmieniu:
"Gminne Centrum Kultury

§1. 1. Gminne Centrum Kultury, zwane dalej "Centrum"
jest gminn¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba "Centrum" mieci siê w Dusznikach, a terenem dzia³ania jest gmina Duszniki.

w Dusznikach
ul. Jana Paw³a II 8
64-550 Duszniki"
§2. "Centrum" dzia³a w szczególnoci na podstawie:
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ROZDZIA£ III

1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz.
123 z 2001 r. z pón. zm.) oraz przepisów wykonawczych
tej ustawy.

Organy zarz¹dzaj¹ce

2) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)

§6. 1. Dyrektor "Centrum" powo³ywany przez Wójta
Gminy - zarz¹dza instytucj¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

3) niniejszego statutu.

2. Zwierzchnikiem Dyrektora "Centrum" jest Wójt
Gminy.
ROZDZIA£ II

Cel i zakres dzia³ania Gminnego Centrum Kultury

3. Organizacjê wewnêtrzn¹ "Centrum", strukturê i zasady tworzenia okrela Regulamin organizacyjny wydany
przez Dyrektora "Centrum".
4.

§3. Celem "Centrum" jest prowadzenie wielokierunkowej dzia³alnoci rozwijaj¹cej i zaspokajaj¹cej potrzeby kulturowe mieszkañców w zakresie kultury intelektualnej i fizycznej oraz upowszechnianie i promocjê kultury lokalnej w
kraju i za granic¹.
§4. Do podstawowych zadañ "Centrum" nale¿y:
1) organizowanie ró¿norodnych form edukacji kulturalnej i
wychowania przez sztukê,
2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kó³ i klubów zainteresowañ, sekcji, zespo³ów itp.
3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
4) dzia³alnoæ instrukta¿owo-metodyczna,
5) prowadzenie dzia³alnoci promocyjnej,
6) koordynacja dzia³alnoci na terenie gminy w zakresie
organizacji imprez kulturowych, t.j. z zakresu kultury
intelektualnej i fizycznej,

- kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
- reprezentowanie orodka na zewn¹trz,
- zarz¹dzanie powierzonym maj¹tkiem,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
- ustanawianie i odwo³ywanie pe³nomocników,
- wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
- ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
- sporz¹dzanie i przedk³adanie Wójtowi Gminy rocznego
sprawozdania z dzia³alnoci, wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych.
5. Wójt Gminy sprawuje nad "Centrum" nadzór administracyjno - finansowy w zakresie prawid³owoci dysponowania przyznanymi rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowania powierzonym mieniem.

7) wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami spo³ecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkañców,

ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa

8) nadzorowanie i organizacja dzia³alnoci rozrywkowo rekreacyjnej,
9) prowadzenie wspó³pracy kulturalnej z zagranic¹,
10)s³u¿enie pomoc¹ i nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ wietlic funkcjonuj¹cych na terenie Gminy,
11)popularyzowanie sportu i turystyki na terenie gminy,
podejmowanie i wdra¿anie przedsiêwziêæ zapewniaj¹cych postêp i rozwój sportu i rekreacji,
12)prowadzenie innych zadañ z zakresu kultury, sportu i
rekreacji.
§5. "Centrum" mo¿e prowadziæ tak¿e inn¹ ni¿ kulturalna
dzia³alnoæ, z tym ¿e dzia³alnoæ ta nie mo¿e kolidowaæ z
realizacj¹ zadañ statutowych.

Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególno-

ci:

§7. 1. "Centrum" prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej, o której mowa w §2., oraz
ustawy o rachunkowoci
2. Dzia³alnoæ "Centrum" jest finansowana z dotacji
organizatora, z dochodów w³asnych, ze rodków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych róde³.
3.
dy z:

"Centrum" mo¿e w szczególnoci pozyskiwaæ docho-

1) prowadzenia warsztatów, szkoleñ, kursów, itp.,
2) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zak³ady,
3) wynajmu sali i innych pomieszczeñ oraz wydzier¿awiania lokali u¿ytkowych,
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4) promocji firm na imprezach organizowanych przez "Centrum",

ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

5) us³ug reklamowych,
6) z innych róde³ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹.
4. "Centrum" gospodaruje samodzielnie otrzymanym
maj¹tkiem oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków - kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§8. "Centrum" mo¿e prowadziæ tak¿e inn¹ ni¿ kulturalna
dzia³alnoæ w zakresie zbie¿nym z jego dzia³alnoci¹ podstawow¹, a rodki uzyskane z tej dzia³alnoci wykorzystywaæ
na cele statutowe.
§9. Podstaw¹ gospodarki finansowej "Centrum" jest plan
dzia³alnoci - zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem
rocznej dotacji z bud¿etu Gminy.

§10. 1. Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie jego nadania. Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ
po dokonaniu wnikliwej analizy skutków jego obowi¹zywania. Projekt zmiany statutu wraz z uzasadnieniem przedk³ada Dyrektor za porednictwem Wójta Gminy - Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie na obrady
sesji i podjecie uchwa³y w sprawie zmiany statutu.
2. Wójt Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i w/w wniosek, wraz ze swoj¹ opini¹ w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania.
§11. "Centrum" podlega wpisowi do rejestru gminnych
instytucji kultury prowadzonego przez Urz¹d Gminy.
§12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj¹ zastosowanie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.

ZA£¥CZNIK Nr 2

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DUSZNIKI

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1. Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki, zwana dalej
"Bibliotek¹" jest gminn¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ w ramach zadañ w³asnych jednostki samorz¹du terytorialnego
o charakterze obowi¹zkowym.
§2. Biblioteka dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.);
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr
13, poz. 123 ze zm.);
3) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami)
4) niniejszego statutu.
§3. Siedziba biblioteki mieci siê w miejscowoci Duszniki, ul. Jana Paw³a II 8, a teren jej dzia³ania obejmuje
obszar gminy Duszniki.
§4. Bezporedni nadzór nad bibliotek¹ sprawuje Wójt.
§5. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu

§6. Biblioteka u¿ywa pieczêci prostok¹tnej z napisem
Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki, ul. Jana Paw³a II 8, 64550 Duszniki i okr¹g³ej z napisem Biblioteka Publiczna Gminy
Duszniki

ROZDZIA£ II
Cele i zadania Biblioteki

§7. Biblioteka zapewnia obs³ugê biblioteczn¹ mieszkañcom gminy. S³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy,
nauki, kultury.
§8. Do podstawowych zadañ biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów informacyjnych
dokumentuj¹cych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru dzia³ania biblioteki;
2) pe³nienie funkcji orodka informacji publicznej;
3) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, poredniczenie w wymianie miêdzybibliotecznej;
4) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym;
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5) Organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego wsi i gminy;
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, szko³ami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci miasta;

§14. Biblioteka posiada filiê w Grzebienisku, która prowadzi wypo¿yczalniê.
§14. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki
okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora
Biblioteki, po zasiêgniêciu opinii wójta.
§15. Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³ biblioteki.

§9. Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne zadania dla zaspokajania potrzeb rodowiska.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

ROZDZIA£ III
Organy biblioteki i jej organizacja

§10. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej
dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt.
Powo³anie mo¿e byæ poprzedzone konkursem.
§11.

Do zakresu zadañ dyrektora nale¿y w szczególno-

ci:
1) ogólne kierownictwo w sprawach dzia³alnoci podstawowej i administracyjnej;
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem
oraz nad maj¹tkiem Biblioteki;
3) przedstawianie w³aciwym instytucjom i organizatorowi
planów rzeczowych i finansowych, sprawozdañ oraz
wniosków inwestycyjnych;
4) wydawanie w obowi¹zuj¹cym trybie regulaminów i zarz¹dzeñ;
5) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników
biblioteki;
§12. W bibliotece zatrudnia siê bibliotekarzy. W miarê
potrzeby mog¹ byæ zatrudnieni specjalici innych zawodów
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ biblioteki.
§13. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji, okrelonych w odrêbnych przepisach.

§16. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹
zgodnie z rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy, w którym oznacza siê kwotê przeznaczona wy³¹cznie na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych.
§17.

Przychodami biblioteki s¹:

1. Wp³ywy osi¹gniête z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej.
2.

Dotacje z bud¿etu.

3. rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
oraz innych róde³.
§18. Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów pobieraæ op³aty za us³ugi, a wp³ywy przeznaczyæ na
cele statutowe.

ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

§19. Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
§20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

