
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2021 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  

w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.  13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ) Rada Miejska 

w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 

11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Organizatorem MCK jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem MCK w zakresie określonym przepisami prawa 

sprawuje Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Do podstawowych zadań statutowych MCK należy w szczególności: 

1) w zakresie działalności kulturalnej: 

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą 

i sztuką, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

d) organizacja wszelkiego rodzaju imprez plenerowych, 

e) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

f) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej, 

g) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działań 

kulturalnych, 

h) udział w imprezach upowszechniających miasto i region w Polsce i na świecie, 

i) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury, 
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j) prowadzenie Manufaktury Zawodów Dawnych; 

2) w zakresie promocji prowadzenie działań związanych z promocją poprzez: 

a) działalność wydawniczą, 

b) popularyzację miasta i jego walorów także w sieci internetowej, 

c) organizowanie targów, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych. 

2. W ramach działalności MCK może zostać utworzona biblioteka. 

3. W ramach działalności MCK zostaje utworzone Centrum Informacji Turystycznej i Promocji 

Kultury, zwane dalej „CITiPK”, którego obszarem działania jest Nowe Miasto Lubawskie i które realizuje 

zadania: 

1) w zakresie informacji turystycznej: 

a) gromadzi i przetwarza informacje z terenu Nowego Miasta Lubawskiego i Powiatu 

Nowomiejskiego, 

b) aktualizuje bazę turystyczną i gastronomiczną, 

c) dystrybuuje informacje i udostępnia je na terenie całego kraju, 

d) opracowuje programy działalności systemu „it”, 

e) prowadzi ewidencję placówek „it” na terenie działania i całego kraju, 

f) przekazuje informację do administratora regionalnego (wojewódzkie centrum informacji 

turystycznej lub inna jednostka) wg określonych standardów, 

g) aktywnie współpracuje z samorządem lokalnym, gospodarczym, stowarzyszeniami i instytucjami 

w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji, w szczególności w ramach 

sieci miast Cittaslow (m.in. poprzez udział w targach, festynach, konkursach itd.), 

h) współpracuje z branżą turystyczną i mediami, 

i) prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku, 

j) wydaje i kolportuje materiały promocyjne i informacyjne, 

k) sprzedaje wydawnictwa turystyczne, pamiątki i gadżety charakterystyczne dla regionu i całego 

kraju, 

l) sprzedaje rękodzieło lokalne, 

m) prowadzi inne usługi turystyczne, 

n) prowadzi usługi ksero, wydruki, skanowanie; 

2) w zakresie promocji kultury: 

a) organizuje koncerty muzyczne, 

b) dystrybuuje i wyświetla filmy i inne materiały kulturalne, 

c) przygotowuje i prezentuje przedstawienia teatralne samodzielnie lub w koprodukcji z innymi 

instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami, 

d) prezentuje przedstawienia gościnne przygotowywane w innych ośrodkach kultury, 

e) prezentuje własne przedstawienia poza siedzibą Kinoteatru Harmonia, w tym również poza granicami 

kraju, 

f) współpracuje z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań teatralnych 

i filmowych, 

g) współpracuje z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami 

festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie teatru i filmu, 
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h) bierze udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach teatralnych i filmowych oraz 

imprezach kulturalnych, 

i) organizuje przeglądy i festiwale teatralne oraz filmowe, 

j) realizuje różnorodne formy teatralne, filmowe oraz interdyscyplinarne przedsięwzięć artystycznych, 

k) prowadzi działalność edukacyjną i upowszechniającą oraz promocyjną w dziedzinie teatru, kina 

i muzyki, 

l) prowadzi działalność wystawienniczą, budującą tożsamość lokalną, 

m) archiwizuje działalność kulturalną, teatralną, filmową, muzyczną, artystyczną oraz zarządza archiwum, 

n) tworzy Dyskusyjny Klub Filmowy oraz grupy teatralne, 

o) prowadzi inną działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 

4. W ramach działalności MCK zostaje utworzona Manufaktura Zawodów Dawnych, zwana dalej 

„MZD”, której obszarem działania jest Nowe Miasto Lubawskie i która realizuje zadania: 

1) prowadzi galerię sztuki i ekspozycję wystaw prezentujących dzieła twórców różnych dyscyplin 

plastycznych i rękodzieła; 

2) tworzy i kreuje lokalne produkty rękodzieła i manufaktury jako produktu turystycznego i atrakcji 

turystycznej; 

3) organizuje i bierze udział w warsztatach rzemieślniczych, manualnych, rękodzieła, zawodów dawnych 

i ginących; 

4) pielęgnuje tradycje rzemieślnicze i wiedzę o nich oraz poszanowanie wartości kulturowych.”; 

4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 2. Do zadań MCK należy także koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i turystycznych na terenie miasta, w tym organizowanych przy udziale innych 

podmiotów.”; 

5) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego według zasad 

określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”; 

6) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. MCK może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a w szczególności w zakresie: 

1) prowadzenia kawiarni internetowej; 

2) wynajmu pomieszczeń użytkowych; 

3) sprzedaży czasopism, folderów, ulotek, albumów, map, przewodników, książek i innych materiałów 

promocyjnych, w tym pamiątek i gadżetów promocyjnych Nowego Miasta Lubawskiego; 

4) prowadzenia usług vendingowych; 

5) wynajmu sprzętu audio i fotograficznego; 

6) sprzedaży stacjonarnej oraz online biletów na usługi kulturalne i rozrywkowe.”; 

7) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26. 2. Kontroli instytucjonalnej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji organizatora 

dokonuje Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Nadolski 
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