
UCHWAŁA NR XXXIII/845/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 23 marca 2009 r. 
 
w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” 
w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1591) art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. 
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 220 poz. 1600, Nr 220 
poz. 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 
poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100) oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. 
Nr 131 poz. 1091, Nr 132. poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 roku powołuje się samorządową instytucję kultury 
pod nazwą „Szczecin 2016” z siedzibą w Szczecinie, zwaną dalej w treści uchwały „Szczecin 
2016”. 
 

§ 2. Nadaje się Statut „Szczecinowi 2016” z siedzibą w Szczecinie, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. WyposaŜa się „Szczecin 2016” do celów działalności statutowej w nieruchomości 
gruntowe zabudowane budynkami oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 
1023 Szczecin - Śródmieście jako działka numer 145/3, o powierzchni 0,8122 ha połoŜone 
przy Alei Wojska Polskiego 84 w Szczecinie, poprzez przeniesienie prawa własności tych 
nieruchomości. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 
2009 roku. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXIII/845/09 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 23 marca 2009 r. 

 
 
 

STATUT 
samorządowej instytucji kultury „Szczecin 2016” 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. „Szczecin 2016” działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu. 
 
§ 2. 1. „Szczecin 2016” jest samorządową instytucją kultury. 
2. „Szczecin 2016” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. 
3. Organizatorem dla „Szczecina 2016” jest Gmina Miasto Szczecin. 
 
§ 3. 1. Terenem działania „Szczecina 2016” jest miasto Szczecin, województwo 
zachodniopomorskie, a takŜe cały kraj i zagranica. 
2. Siedzibą „Szczecina 2016” jest miasto Szczecin. 
3. „Szczecin 2016” uŜywa pieczęci z napisem: „Szczecin 2016” i z adresem siedziby. 
 
 

Rozdział II 
Zakres działalności 

 
§ 4. 1. „Szczecin 2016” jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie 
działalności kulturalnej oraz koordynacja starań Gminy Miasta Szczecin o tytuł  Europejskiej 
Stolicy Kultury w 2016 roku. 
2. Do zakresu statutowej działalności „Szczecina 2016” naleŜy: 
 

1) upowszechnianie wiedzy na temat polityki kulturalnej Unii Europejskiej i promocja 
idei Europejskiej Stolicy Kultury, 

2) inicjowanie i koordynowanie badań w sferze kultury oraz monitoring stanu kultury 
Szczecina i regionu, 

3) opracowanie strategii i planu starań Szczecina podczas ubiegania się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, 

4) przygotowanie i złoŜenie wniosku aplikacyjnego zgodnie z Decyzją 
nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. 
ustanawiającą  działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy 
Kultury” w latach 2007-2019. 

5) integracja działań partnerów na rzecz starań Szczecina podczas ubiegania się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, 

6) wdraŜanie strategii i planu starań Szczecina podczas ubiegania się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, 



7) prowadzenie działalności kulturalnej, a w szczególności: organizowanie wydarzeń 
artystycznych, upowszechnianie kultury i sztuki, edukacja kulturalna, współpraca 
transgraniczna w dziedzinie kultury, promocja kultury, 

8) ochrona zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Lentza, a takŜe 
utrzymywanie, ochrona i pomnaŜanie zgromadzonych w instytucji „Szczecin 2016” 
dóbr kultury i tradycji; 

9) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i edukacyjnej. 
 
§ 5. W celu pozyskiwania środków na działalność statutową instytucja „Szczecin 2016” 
moŜe prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie handlu i gastronomii, 
a takŜe wynajmu i dzierŜawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Środki uzyskane z tej działalności przeznaczone są na realizację działalności 
statutowej, o której mowa w § 4. 
 
 

Rozdział III 
Organy zarządzające i doradcze 

 
§ 6. 1. Instytucją „Szczecin 2016” zarządza Dyrektor, który organizuje jej działalność, 
reprezentuje ją na zewnątrz, a takŜe odpowiada za prawidłową realizację działalności 
statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji. 
2. Do zakresu obowiązków Dyrektora „Szczecina 2016” naleŜy w szczególności: 

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, 
2) nadzór nad majątkiem instytucji i jego gospodarowaniem, 
3) przedstawianie organizatorowi i innym właściwym instytucjom planów rzeczowych 

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych, 
4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, 
5) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, 
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami instytucji oraz 

wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników 
instytucji, 

7) składanie oświadczeń woli w imieniu instytucji „Szczecin 2016”, w tym zawieranie 
umów, 

8) nadzór nad przygotowaniem i złoŜeniem wniosku aplikacyjnego zgodnie z Decyzją nr 
1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. 
ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy 
Kultury” w latach 2007-2019. 

3. Dyrektora instytucji „Szczecin 2016” powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecin 
na czas określony lub nie określony w trybie przewidzianym ustawą z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 

4. Dyrektor „Szczecina 2016” powołuje i odwołuje swojego zastępcę po zasięgnięciu opinii 
Prezydenta Miasta Szczecina. 

5. Dyrektor instytucji „Szczecin 2016” tworzy i rozwiązuje organy doradcze po 
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Szczecina. 

 
 
 
 
 



Rozdział IV 
Organizacja instytucji  

 
§ 7. Organizację wewnętrzną „Szczecina 2016” określa regulamin organizacyjny nadany 
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 
 
 

Rozdział V 
Maj ątek i finanse instytucji 

 
§ 8. 1. „Szczecin 2016” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 
2. „Szczecin 2016” gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą 
gospodarki finansowej „Szczecina 2016” jest plan jej działalności, zatwierdzony przez 
dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez organizatora. 
3. Plan działalności „Szczecina 2016” oraz sprawozdania finansowe podlegają 
przedstawieniu organizatorowi. 
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budŜetu 
„Szczecina 2016” jest Prezydent Miasta Szczecin. 
5. Roczne sprawozdanie finansowe „Szczecina 2016” podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta. 
6. Majątek „Szczecina 2016” moŜe być wykorzystywany jedynie dla celów statutowych. 
 
§ 9. 1. Działalność „Szczecina 2016” finansowana jest z następujących źródeł: 

1) wpływów z działalności statutowej, 
2) dotacji z budŜetu organizatora, 
3) innych dotacji, 
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, 
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, 
6) innych źródeł. 

 
 

Rozdział VI 
Przepisy końcowe 

 
§ 10. 1. Zmian w Statucie instytucji „Szczecin 2016” dokonuje Rada Miasta Szczecin 
w trybie właściwym dla jego nadania. 
2. Połączenia, podziału lub likwidacji instytucji „Szczecin 2016” moŜe dokonać organizator 
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 
 


