
UCHWAŁA NR XI/355/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – 
Zajezdnia Sztuki 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, 1696) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 
2006 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), Rada Miasta Szczecin uchwala,co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. 
w  sprawie utworzenia i nadania  Statutu  Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 
w Szczecinie § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, według zasad 
zgodnych z obowiązującymi przepisami, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia zakresu 
jego działalności statutowej.

2. Do zakresu działalności gospodarczej Muzeum należą:

1) usługi konserwatorskie i renowacyjne;

2) usługi badawcze;

3) udostępnianie zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych 
itp.;

4) sprzedaż publikacji, plakatów, pamiątek, materiałów promocyjnych, replik przedmiotów 
historycznych oraz zabytków techniki i komunikacji;

5) wynajem sprzętu stanowiącego własność Muzeum;

6) dzierżawa majątku nieruchomego i wynajem pomieszczeń Muzeum na cele niekolidujące 
z działalnością statutową;

7) odpłatna organizacja konferencji, projekcji, spektakli, sympozjów, koncertów, szkoleń, wystaw, 
imprez okolicznościowych i innych spotkań oraz wydarzeń artystycznych, naukowych 
i edukacyjnych;

8) wykonywanie ekspertyz;

9) wykonywanie kwerend,

10) opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych popularno-naukowych;

11) odpłatne doradztwo w dziedzinach związanych z działalnością statutową;

12) usługi szkoleniowe, reklamowe, promocji i sponsoringu;

13) usługi gastronomiczne i cateringowe;

14) usługi transportowe;

15) usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu 
finansowania działalności statutowej Muzeum”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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