
Projekt

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

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

w sprawie utworzenia  Domu  Kultury „Krzemień” w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 11 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. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Dom 
Kultury „Krzemień”. 

§ 2. Siedzibą Domu Kultury „Krzemień” jest miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Przedmiotem działania Domu Kultury „Krzemień” jest prowadzenie działalności 
kulturalnej poprzez rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 
mieszkańców, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,  a także 
organizowanie różnych form edukacji kulturalnej. 

2. Dom Kultury „Krzemień” może podejmować dodatkową działalność, o ile nie będzie ona 
kolidowała z prowadzeniem działalności kulturalnej.

§ 4. 1. Dom Kultury „Krzemień” działa w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.  

2. Dom Kultury „Krzemień” nie jest instytucją artystyczną.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Inicjatywa powołania do życia centrum kulturalnego w Podjuchach sięga 2014 roku, kiedy w
ramach konsultacji społecznych do Strategii Rozwoju Miasta Szczecina na lata 2014-2020
mieszkańcy Podjuch zebrali ponad 2 600 głosów poparcia dla budowy centrum aktywności lokalnej
(po raz pierwszy społeczność tego osiedla podjęła starania w sprawie utworzenia domu kultury już
ponad dekadę temu).

Utworzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. nowej, miejskiej instytucji kultury, zlokalizowanej na
terenie osiedla Podjuchy, u zbiegu ulic Sąsiedzkiej i Krzemiennej, stanowi formalne, instytucjonalne
dopełnienie procesu inwestycyjnego, realizowanego od 2017 r. przez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Prawobrzeże sp. z o.o. na rzecz i w imieniu Gminy Miasto Szczecin. Inwestycja polega
na budowie wielofunkcyjnego obiektu kultury o powierzchni użytkowej 1 159 m2, którego koncepcja
architektoniczna wyłoniona została w drodze otwartego konkursu, a jej autorem jest firma GRID
Architekci z Wrocławia.

Nowo utworzona instytucja pełnić będzie rolę ponadosiedlowego centrum kultury, obejmującego
swoim zasięgiem – poza Podjuchami – również osiedla Zdroje, Klucz i Żydowce, zamieszkałe
łącznie przez ok. 20 000 osób. Będzie to druga – po Miejskim Ośrodku Kultury w Dąbiu,
samodzielna instytucja kultury działająca na prawobrzeżu Szczecina. W placówce tej odbywać się
będą nie tylko wydarzenia kulturalne i artystyczne, ale również zajęcia sportowe, edukacyjne, różnego
rodzaju szkolenia, kursy i warsztaty dla chętnych w każdym wieku. Będzie to zarazem miejsce
spotkań mieszkańców, służące ich integracji oraz współpracy różnych środowisk społecznych,
prywatnych, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, ośrodków wsparcia i pomocy w tej
części miasta.

Nazwa nowo tworzonego domu kultury: „Krzemień” wybrana została przez samych mieszkańców
i zyskała akceptację Rady Osiedla Podjuchy, która uchwałą nr 125/18 z dnia 7 lutego 2018 r. przyjęła
dopełnienie nazewnictwa i elementów identyfikacji graficznej dla obiektu, mającego stanowić
siedzibę placówki.
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