
 

 

UCHWAŁA NR IV/29/2015 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.  poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 9, art. 11 

i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, stanowiącym załącznik do uchwały 

nr VII/42/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod 

nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  Nr 153, poz. 1478) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) użyte w ww. Statucie w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Gmina Miasto Brzeziny” zastępuje się użytymi 

w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Miasto Brzeziny”; 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Siedziba Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach znajduje się w: 

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12”; 

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan fi-

nansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej organizatora, sporzą-

dzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.”; 

4) w § 10 po wyrazie „dotacji” dodaje się wyraz „podmiotowej”; 

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1. Źródłami finansowania Centrum są: 

1) dotacja podmiotowa; 

2) przychody z prowadzonej działalności; 

3) przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu; 

4) przychody z pobieranych opłat za zajęcia; 

5) dotacje celowe od organizatora; 

6) dotacje celowe z budżetu państwa; 

7) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

8) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej, granty od ośrodków i centrów kultury oraz Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego, a także innych podmiotów, do których Centrum może wnioskować 

o dofinansowanie swej działalności.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2015 r.

Poz. 498



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady 

Grzegorz Kędzia 
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