
Uchwała nr XXXVII/747/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 września 2013 r. 
 
 
w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

 

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 
 
Nadaje się statut Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§  2 

 
Tracą moc: 
1) uchwała nr XV/141/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 1999 roku 

w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,  
2) uchwała nr XXVI/424/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 

2004 roku w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
3) uchwała nr LIII/877/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 

2006 r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
4) uchwała nr XLII/603/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.   

w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
 

§  3 
 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 

 

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 Kaliszu 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 wszelkich sferach 
sztuki. 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. 
 
Pozostałe istotne nowości polegają na: 
1) określeniu procedury związanej z zatwierdzaniem sprawozdania finansowego CKiS celem 

jednoznacznego wskazania Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako organu 
uprawnionego oraz wprowadzeniu zasady, 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; 

2) wprowadzeniu zasady 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,  

3) wprowadzeniu postanowień regulujących powoływanie Rady Programowej, fakultatywnego 
organu doradczego i opiniodawczego, której skład moŜe być wyłaniany w uzgodnieniu                    
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

4) określeniu przedmiotu moŜliwej do prowadzenia przez CKiS dodatkowej działalności  
gospodarczej. 
 

Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   


