Uchwała …… ………….
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia …………………….
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1
i art. 40 ust.2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015
r. poz. 1515) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn.
zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§1
W statucie Miejskiego Domu Kultury w Redzie stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr
XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu
Kultury w Redzie dokonuje się następujących zmian:
1) zmienia się treść § 9 poprzez dodanie pkt 4 o następującym brzmieniu:
„§ 9 pkt 4 MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej
powierzone przez Burmistrza Miasta Redy”.
2) zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie:
„§ 12 ust. 1 MDK może prowadzić odpłatnie, jako działalność dodatkową, inną
działalność niż kulturalna, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji
jego zadań statutowych.
§ 12 ust. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) prowadzenia szkoleń, warsztatów i kursów,
2) organizowania imprez kulturalnych i okolicznościowych,
3) wynajmowania obiektów, będących w posiadaniu MDK podmiotom
zewnętrznym, po uprzednim powiadomieniu Burmistrza Miasta Redy.
4) wynajmowania lokali, sali i sprzętu będącego w posiadaniu MDK podmiotom
zewnętrznym,
5) prowadzenia małej gastronomii z wyłączeniem sprzedaży napojów
alkoholowych (w tym piwa),
6) organizowania aukcji dzieł sztuki,
7) prowadzenia galerii i sprzedaży dzieł sztuki,
8) działalności wydawniczej,
9) świadczenia usług audiowizualnych i multimedialnych,
10) wykonywania usług na obsługę na prowadzenie imprez zleconych,
11) świadczenia usług poligraficznych.
§ 12 ust. 3. Formy tej działalności oraz ich zakres ustala Dyrektor MDK w formie
zarządzenia.
§ 12 ust. 4 Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1 i 2 wykorzystuje się
wyłącznie na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej MDK”.
§2
Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr ………………….Rady Miejskiej w Redzie z dnia ……………………
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.
Wprowadzenie niniejszych zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Redzie ma
charakter porządkowy. Zmiana ta nie powoduje zmiany nazwy MDK, jego siedziby oraz
zakresu celów i realizowanych zadań.
Projekt uchwały przedłożył Burmistrz Miasta Redy.

Sporządził/Zatwierdził
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