
UCHWAŁA NR XXI/257/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, działające w formie samorządowej instytucji kultury, 
składająca się z dwóch form organizacyjnych: biblioteki publicznej i domu kultury, zwany dalej "Centrum". 
Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji 
kultury. 

§ 2. 1. Siedziba Centrum mieści się w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, 48-130 Kietrz. 

2. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Kietrz. 

§ 3. Do zakresu działania Centrum należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych , sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych mieszkańców Gminy Kietrz mieszkańców oraz uczestniczenie w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury – m.in. poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych. Szczegółowe 
zadania Centrum będzie określać statut. 

§ 4. 1. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto 
przychodami tej instytucji kultury będą wpływy z prowadzonej działalności oraz wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 5. Gmina Kietrz udostępni Centrum budynki, lokale, a także składniki majątku ruchomego, niezbędne do 
prowadzenia działalności statutowej  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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