
 
 

Uchwała Nr VI/    /     /   2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia  31 stycznia 2022 roku 
 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala,  
co następuje: 

 

§ 1. 

 

 W Statucie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  

w Ciechanowie uchwalonym uchwałą Nr I/16/126/2000 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2000 roku, zmienionym uchwałą Rady Powiatu 

Ciechanowskiego nr IV/8/48/2011 z dnia 26 września 2011r. w rozdziale II Zakres 

działalności Centrum w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 15) w brzmieniu: 

„15) świadczenia usług promocyjnych.” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Ciechanowskiego 

 
 Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Statut Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  

w Ciechanowie zwanego dalej w skrócie „Centrum” został uchwalony uchwałą  

Nr I/16/126/2000 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2000 roku  

i zmieniony uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego nr IV/8/48/2011  

z dnia 26 września 2011 r. oraz ujednolicony uchwałą Nr IV/18/132/2012  

z dnia 26 listopada 2012 r.  

 Obecnie zachodzi konieczność uregulowania w Statucie Centrum działalności  

w zakresie świadczenia usług promocyjnych. Potrzeba dodania w § 9 ust. 1 pkt 15) 

Statutu w brzmieniu: „15) świadczenia usług promocyjnych.” wynika z faktu,  

iż w ramach bieżącej działalności Centrum podejmuje starania o pozyskiwanie 

finansów przy realizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum. 

Uregulowanie w Statucie Centrum świadczenia usług promocyjnych ułatwi 

pozyskiwanie przez Centrum dodatkowych środków finansowych na realizację zadań 

Centrum, działalność kulturalną oraz budowanie dobrych relacji ze strategicznymi 

partnerami.  Uregulowanie przedmiotowej kwestii pozwoli na korzystanie  

z nowych źródeł finansowania działalności Centrum.  

W zw. z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


