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UCHWAŁA NR XLIII/396/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr XXIV/200/2012 Rady
Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz. 423 ) i art. 18 ust. 2 pkt
15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze
zmianami) Rada Miejskaw Chmielniku, uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 65) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2. Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w statucie Chmielnickiego Centrum Kultury jest mowa o:
1. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Chmielnickiego Centrum Kultury.
2. Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chmielniku.
3. Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
4. Centrum - należy przez to rozumieć Chmielnickie Centrum Kultury.
5. Bibliotekę- należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Chmielnik.
6. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury.
7. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j. t. z 2012 r. poz. 406, zmiana z 2014r. poz. 423)”;
2) W § 5 Statutu, ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Chmielnickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury w skład, którego wchodzi:
a) Dom Kultury w Chmielniku,
b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik,
c) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl im.Majera Małego” w Chmielniku
d) świetlice wiejskie.”;
3) § 8. Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 8. . 1. Do podstawowych zadań Centrum należy:
a) Przygotowywanie społeczeństwa do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
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b) Inspirowanie głównych kierunków działania i koordynacji społecznych inicjatyw w dziedzinie
kultury.
c) Organizowanie i rozwijanie różnego rodzaju form działalności kulturalnej.
d) Stwarzanie warunków dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
społeczeństwa.
e) Udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej towarzystwom kulturalnym i amatorskiemu
ruchowi artystycznemu.
f) Sprawowanie opieki na regionalną twórczością ludową.
g) Tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury, a w
szczególności zbiorów muzealnych oraz wiedzy o regionie i ojczystym kraju.
h) Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną, organizacjami,
towarzystwami, stowarzyszeniami wyższej użyteczności publicznej w rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
i) Udzielanie pomocy merytorycznej świetlicom wiejskim.
j) Prowadzenie obsługi opiekuńczej i bibliotecznej w placówkach oświatowych na terenie gminy.
k) Organizowanie i rozwijanie różnego rodzaju form działalność w zakresie swojego przedmiotu
działania.
2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
a) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
b) Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców, a także dzieci i osób
niepełnosprawnych.
d) Prowadzenie działalności informacyjnej.
e) Popularyzacja książki i czytelnictwa.
f) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania i prowadzenia działalności
służącej rozwijaniu inicjatyw i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców.
g) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”.
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu nie ulegają zmianie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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