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z dnia  16 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/487/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy 
Kluczborskiego Domu Kultury z siedzibą w Kluczborku na Centrum Kultury w Kluczborku oraz 

nadania Statutu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXI/487/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany nazwy Kluczborskiego Domu Kultury z siedzibą w Kluczborku na Centrum Kultury 
w Kluczborku oraz nadania Statutu (Dz.Urzęd.Wojew.Opolskiego z 2021 r. poz. 1223) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 6 ustęp 1 po punkcie 10 dodaje się punkt 11 o treści: 

„11) prowadzenie impresariatu artystycznego”;; 

2) w § 6 ustęp 3 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 o treści: 

„4) działalności charytatywnej na rzecz podmiotów i osób znajdujących się w szczególnej potrzebie”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE 

 

 Uchwałą Nr nr XXXI/487/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

zmiany nazwy Kluczborskiego Domu Kultury z siedzibą w Kluczborku na Centrum Kultury w Kluczborku 

oraz nadania Statutu (Dz.Urzed.Wojew.Opolskiego z 2021 r., poz. 1223), został nadany Statut Centrum 

Kultury w Kluczborku, stanowiący załącznik do uchwały. 

 Praktyka funkcjonowania Centrum Kultury w Kluczborku na przestrzeni ostatniego roku wykazała, 

iż zachodzi potrzeba dokonania korekt w statucie tej placówki. Proponowane zmiany są niezbędne dla 

usprawnienia funkcjonowania tej instytucji kultury oraz wydajniejszego realizowania przez nią zadań w 

zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę oraz innych, o których 

mowa w § 5 statutu Centrum Kultury w Kluczborku. 

 W myśl przepisu art. 13 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.), instytucje kultury działają na podstawie 

aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. 

 W przypadku Centrum Kultury w Kluczborku, organizatorem działalności kulturalnej jest Gmina 

Kluczbork, która jest właściwa w sprawie nadania statutu przedmiotowej placówce. 

 W myśl § 17 Załącznika do w/wym uchwały, zmiany Statutu Centrum Kultury w Kluczborku mogą 

być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla dokonania 

proponowanych zmian w statucie Centrum Kultury w Kluczborku. 
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