
 
Uchwała nr XXIX/585/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 17 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                      
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§  1 
 
Zmienia się statut Centrum Kultury i Sztuki w Koninie stanowiący załącznik do uchwały                      
nr XV/139/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 1999 roku w sprawie: 
zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, zmieniony uchwałą                   
nr LIII/876/2006 z dnia 24 października 2006 r. oraz uchwałą nr XLII/605/09 z dnia 21 grudnia 
2009 r. w ten sposób, Ŝe:  

 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§1. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, zwane dalej „CKiS”, działa na podstawie niniejszego statutu 
oraz przepisów: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406); 
2) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.” 

  
2) § 2 otrzymuje brzmienie” 

„§ 2.  1. Siedzibą CKiS jest Konin. 
2. CKiS obejmuje swoją działalnością w szczególności obszar powiatów: konińskiego, 

kolskiego, tureckiego, słupeckiego oraz grodzkiego Konin i realizuje politykę kulturalną  na 
tym terenie. 

3. CKiS posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

4. Nadzór nad działalnością CKiS sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.” 
 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§3.Podstawowym celem działalności CKiS jest upowszechnianie kultury poprzez: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  
2) edukację kulturalnę i wychowanie przez sztukę, 
3) promowanie zjawisk kulturalnych o znaczących wartościach artystycznych, w tym twórczości 

profesjonalnej, 
4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką; 
5) gromadzenia i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej; 
6) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz róŜnorodnych form spędzenia czasu 

wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi 
placówkami kultury.” 

 
4) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§4. Zakres działania CKiS obejmuje w szczególności prowadzenie i organizowanie: 
1) róŜnorodnych form edukacji kulturalnej, 
2) poradnictwa metodycznego, 
3) kursów wiedzy ogólnej i specjalistycznej, 
4) impresariatu artystycznego, 
5) imprez rozrywkowych i turystycznych, 



6) galerii, 
7) kina, 
8) działalności wydawniczej, dokumentacyjnej, informacyjnej i metodyczno-repertuarowej.”   
 
5) skreśla się § 5: 

 
6) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§7. 1. Organem zarządzającym CKiS jest Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. 
2. Dyrektor kieruje działalnością CKiS przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. 
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w trybie określonym 

przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego.” 
 

7) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§8. Organizację wewnętrzną CKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie 

przewidzianym przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.” 
 

8) § 10 otrzymuje brzmienie: 
„§ 10. 1. Przy CKiS moŜe działać Rada Programowa, jako organ doradczy i opiniodawczy,            

której skład ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 
2. W skład Rady Programowej powoływani są w szczególności przedstawiciele środowisk 
twórczych oraz animatorzy kultury, przy czym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ma 
prawo wskazania jednego przedstawiciela jako członka Rady. 
3. Zasady i tryb działania oraz liczbę członków Rady Programowej określa regulamin nadany 
przez Dyrektora, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.” 

 
9) § 12 otrzymuje brzmienie: 

   „§12.1. CKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 
efektywności ich wykorzystania. 

2. Postawą gospodarki finansowej CKiS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z 
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami 
określonymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Dyrektor CKiS składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie 
rzeczowym i finansowym.  

4. CKiS przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego 
rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego 
po okresie sprawozdawczym.  

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego.  

6. Roczne sprawozdanie finansowe CKiS, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niŜ sześć miesięcy 
od dnia bilansowego.  

7. Wartość majątku CKiS odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości 
mienia wydzielonego dla CKiS. 

8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego 
odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.”  
 

10) § 13 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 13. Źródłami finansowania działalności CKiS są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku 
ruchomego, 

2) przychody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, 



3) dotacje z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki 
przekazane przez organizatora w formie dotacji: 
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieŜącej w zakresie realizowanych 

zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.” 
 

11) skreśla się § 14; 
12)  skreśla się § 15.  

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 
Nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406) wprowadziła m.in. zmiany przepisów regulujących źródła 
finansowania instytucji kultury.  
 
Dlatego teŜ niniejszy projekt zawiera propozycje zmian statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie  
w zakresie źródeł finansowania instytucji zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                   
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 
Ponadto zmiany dotyczą celów działalności CKiS, które zostały określone w sposób szeroki, 
wyznaczając CKiS rolę subregionalnego ośrodka upowszechniania kultury we wszystkich sferach 
sztuki. Zmieniony zakres działania wyznacza pola aktywności CKiS, w tym przez prowadzenie galerii   
i kina, umoŜliwiających osiągnięcie załoŜonych celów. Od grudnia 2012 r. bowiem potencjał CKiS 
zwiększył się ze względu na uŜyczenie od Województwa Wielkopolskiego nieruchomości – DK 
OSKARD w Koninie oraz przejęcie pracowników tam zatrudnionych, dla których pracodawcą był 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zmienione cele CKiS przy zwiększonym 
potencjale są takŜe przyczyną dla której przewidziano moŜliwość powołania zastępcy dyrektora CKiS.  
 
Jednocześnie, ze względu na rzeczywisty zasięg przedsięwzięć realizowanych przez CKiS, 
zaakcentowano moŜliwość kierowania oferty tej instytucji kultury do odbiorców mieszkających na 
większym niŜ dotychczas terytorium pięciu powiatów. 
 
Określono takŜe procedurę związaną z zatwierdzaniem sprawozdania finansowego CKiS celem 
jednoznacznego wskazania Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako organu uprawnionego oraz 
wprowadzono zasadę, Ŝe sprawozdania finansowe CKiS podlegają badaniu przez biegłego rewidenta,         
a więc bez względu na spełnianie kryteriów wynikających z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości, celem wzmocnienia nadzoru nad finansami CKiS. 
 
Wprowadzono takŜe zasadę zmniejszenia albo zwiększenia funduszu instytucji kultury o zysk albo 
stratę netto, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a takŜe 
rozszerzono regulacje dotyczącą Rady Programowej, fakultatywnego organu doradczego                        
i opiniodawczego, który moŜe być powołany przy CKiS w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
Ponadto wprowadzono szereg zmian formalnych dotyczących podstawy prawnej działalności CKiS 
(zmiana aktów publikacyjnych ustaw oraz sposobu odwoływania się do tych aktów prawnych). 
 
Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 


