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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z  dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. 
poz. 115, 730, 1696), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia  2006 r. 
w sprawie nadania  Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 2013 r. poz. 1673) zmianie ulega § 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 5. 1 MOK  może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:

1) realizacji imprez zleconych,

2) realizacji usług promocyjno-reklamowych,

3) realizacji usług wydawniczych,

4) realizacji usług handlowych i gastronomicznych,

5) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.

2. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane 
wyłącznie na działalność statutową „MOK”.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Uzasadnienie

Zmiana brzmienia § 5  Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie w zakresie dotyczącym
prowadzenia przez instytucję działalności gospodarczej, podyktowana jest koniecznością
dostosowania jego treści do ugruntowanej na przestrzeni ostatnich lat linii orzeczniczej sądów
administracyjnych. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem dotychczasowe brzmienie wyżej
wymienionej jednostki redakcyjnej nie wyczerpuje woli ustawodawcy zawartej w treści
art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w kontekście
dotyczącym zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe brzmienie § 5 Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury określa w sposób szczegółowy te zasady.
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