UCHWAŁA NR XXI/135/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury ”Zamek w Toszku”
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 13. ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 406 z
późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Centrum Kultury ”Zamek w Toszku” nadanym uchwałą Nr V/33/07 Rady Miejskiej w
Toszku z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i
nadania statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (tekst jednolity: Dz. U. Woj. Śl. z 2014r., poz. 3850)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Dyrektor może utworzyć stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje i
odwołuje Dyrektor CK „Zamek w Toszku”. Powołanie Zastępcy Dyrektora następuje za zgodą
Burmistrza Toszka.”;
2) w § 14 skreśla się ust. 3
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. CK „Zamek w Toszku” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012r.,
poz. 406 z póź. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330)
oraz innych obowiązujących ustaw.
2. CK „Zamek w Toszku” gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej CK „Zamek w Toszku” jest zatwierdzony przez Dyrektora
roczny plan finansowy, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy.
4. CK "Zamek w Toszku" tworzy:
1) fundusz CK "Zamek w Toszku",
2) fundusz rezerwowy.
5. Fundusz CK "Zamek w Toszku" odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla CK "Zamek w
Toszku" w momencie jego utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji
aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o
wartość niepokrytej straty netto, o której mowa w ust.6.
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6. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na
pokrycie strat CK "Zamek w Toszku".
7. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa
się z funduszu CK "Zamek w Toszku".
8. Roczne sprawozdanie finansowe CK „Zamek w Toszku” zatwierdza Burmistrz Toszka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Centrum Kultury ”Zamek w Toszku”

Zmiany w statucie Centrum Kultury ”Zamek w Toszku”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do
Uchwały
Rady
Miejskiej
w
Toszku
z
dnia
25
czerwca
2014
roku
Nr XLVI/500/2014 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 3850 z 2014r) mają na celu dostosowanie brzmienia § 14
i
§ 17
statutu
do
wymogów
obowiązującego
prawa oraz
w zakresie
zmiany
§ 14 stworzenie odpowiednich formalnych warunków do wykonywania przez Zastępcę Dyrektora CK
„Zamek w Toszku” powierzonych mu obowiązków. Zmiana § 17 jest podyktowana koniecznością
dostosowania jego brzmienia do zmienionych przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej. Na
mocy art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania
niektórych zawodów (Dz. U. z 2015r Poz. 1505) dokonano bowiem zmian w ustawie z dnia 25 października
1991
roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowelizacja wprowadziła zmianę m.in. art. 29
ustawy o działalności kulturalnej, na mocy którego wprowadzono podział na fundusz instytucji kultury oraz
fundusz
rezerwowy.
Fundusz
instytucji
kultury,
zgodnie
z nowym brzmieniem ustawy, odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w
momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych
sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty
netto.
Fundusz
rezerwowy
tworzy
się
natomiast
z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury. W przypadku
gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji
kultury.
Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały stało się konieczne.
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