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

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 11 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 Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 października 2020 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: „Willa 
Lentza”.  

§ 2. Siedzibą Willi Lentza jest miasto Szczecin.  

§ 3. 1.  Przedmiotem działania Willi Lentza  jest prowadzenie działalności kulturalnej, a także 
podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa 
kulturowego Szczecina. 

2. Willa Lentza może podejmować dodatkową działalność, o ile nie będzie ona kolidowała 
z prowadzeniem działalności kulturalnej. 

§ 4. 1.  Willa Lentza działa w formie organizacyjnej właściwej dla ośrodka kultury.  

2. Willa Lentza nie jest instytucją artystyczną. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego w latach 2018-2019 przez Gminę Miasto Szczecin remontu
zabytkowej Willi Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84, oddany został do użytku jeden z
najpiękniejszych obiektów użyteczności publicznej, stanowiący zarazem przykład świetności
historycznej zabudowy szczecińskiego Westendu. Prace remontowe obejmowały m.in. wymianę
wszystkich instalacji, renowację wszelkich elementów wykończenia wnętrz, w tym dekoracji
sztukatorskich, okładzin stiukowych i polichromii. Pracom konserwatorskim i restauratorskim
poddano również elewację budynku oraz zagospodarowanie terenu ogrodu. Zgodnie z przyjętym na
etapie inwestycyjnym projektem funkcjonalno-użytkowym Willa Lentza została dostosowana także do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znalazła się ponadto kawiarni oraz pomieszczenia
umożliwiające wykorzystanie cateringu zewnętrznego podczas organizacji okolicznościowych
spotkań.

Wnętrza Willi przystosowane zostały do organizacji spotkań artystycznych, prezentacji dzieł
kultury, wystaw historycznych, małych form teatralnych oraz koncertów kameralnych. Rodzaj
proponowanej działalności definiuje Willę Lentza jako miejsce o interdyscyplinarnym charakterze,
które pozwalać ma na wszechstronną prezentację różnorodnych dziedzin sztuki, a także podejmowanie
działań związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Utworzenie samorządowej instytucji kultury, której siedzibą stanie się Willa Lentza, jest
odpowiedzią Gminy Miasto Szczecin na artykułowane od wielu lat oczekiwania mieszkańców oraz
środowisk twórczych i artystycznych na temat optymalnej formy zagospodarowania i wykorzystania
tego unikalnego obiektu.
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