
UCHWAŁA NR XII/429/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, 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, 1815) oraz art. 21 ust. 2 -5 
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. Przyjmuje się treść aneksu nr 1 do umowy zawartej dnia 17 czerwca 2017 r. z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

§ 2. Aneks, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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Załącznik do uchwały Nr XII/429/19

Rady Miasta Szczecin

z dnia 26 listopada 2019 r.

Aneks nr 1 z dnia .............................
(data sporządzenia aneksu)

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy, zawartej dnia 14 czerwca 2017 roku, 
której przedmiotem jest prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie

pomiędzy:

Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem prof. 
dr. hab. Piotrem Glińskim, zwanym dalej „Ministrem”

a

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez Pana Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta 
Szczecin, zwanym dalej „Miastem”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

I. Aneks, zgodnym postanowieniem Stron, wprowadza do umowy z dnia 14 czerwca 2017 roku  
następujące zmiany:

1. Określoną w § 2 pkt. 2 treść:

„Od 2017 roku:

1) Minister przekazywać będzie środki niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej w formie 
dotacji podmiotowej w wysokości nie mniejszej niż: 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) 
rocznie;

2) Miasto przekazywać będzie środki niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej w formie 
dotacji podmiotowej w wysokości nie mniejszej niż 13 700 000 zł (słownie: trzynaście milionów 
siedemset tysięcy złotych) rocznie.”,

zastępuje się treścią:

„Od roku 2020:

1) Minister przekazywać będzie Filharmonii środki w formie dotacji podmiotowej niezbędne 
do prowadzenia działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) 
rocznie.

2) Miasto przekazywać będzie Filharmonii środki w formie dotacji podmiotowej niezbędne do 
prowadzenia działalności bieżącej w wysokości nie mniejszej niż 13 700 000 zł (słownie: 
trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych) rocznie”.

2. Określoną w § 2 ust 4 treść:

„W przypadku zablokowania planowanych wydatków budżetu państwa w części 24 budżetu 
państwa na podstawie. 179 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister może 
zablokować środki zaplanowane na dany rok dla Filharmonii.”,

zastępuje się treścią:
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„W przypadkach określonych w art. 177 i 179 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych dotyczących wprowadzenia blokady planowanych wydatków budżetowych części 
24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Minister może wprowadzić blokadę 
zaplanowanych na dany rok środków dla Filharmonii”.

3. Określoną w § 7 pkt. 1 treść:

„Niniejsza umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2019 roku.”,

zastępuje się treścią:

„Niniejsza umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2022 roku”.

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron.

.................................................
Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.................................................
Prezydent Miasta Szczecin
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