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

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 13 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. W załączniku do uchwały Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 
w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Siedzibą DK „Krzemień” jest miasto Szczecin. 

2. Terenem działania DK „Krzemień” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

3. DK „Krzemień” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Organizatora pod numerem 13/20.”.; 

2) uchyla się § 4 w brzmieniu:  

„§ 4. Terenem działania DK „Krzemień” jest Miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.”.; 

3) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:   

„§ 6. 6. Zasady i tryb pracy organu, o którym mowa  w ust. 4 oraz jego skład i okres kadencji 
określa regulamin nadany przez Dyrektora.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina. 

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

Zmiana treści § 3 Statutu Domu Kultury „Krzemień” polega na dodaniu do tej jednostki
redakcyjnej informacji na temat siedziby tej plcówki. Wynika to z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn.
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który stanowi, że
statut zawiera nazwę, teren działania i siedzibę instytucji.

Treść § 4 Statutu DK „Krzemień” w brzmieniu: „Terenem działania DK „Krzemień” jest Miasto
Szczecin, a także cały kraj i zagranica” została uchylona w związku z jej przeniesieniem do § 3.
Dzięki temu zachowana została numeracja pozostałych kolejnych jednostek redakcyjnych.

Dodanie do § 6 kolejnej jednostki redakcyjnej jako ust. 6 wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Nr
P-1.4131.637.2019.EM Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 27 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
z 2019 r. poz. 6171), w którym organ nadzoru stwierdził nieważność § 6 ust. 5 załącznika do
uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F93CFAC2-4BFF-42AA-95B7-AAE99C3DF0EF. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Paragraf 3
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Paragraf 3 Ustęp 3


	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 zm. Paragraf 4

	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 3 zm. Paragraf 6


	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

