
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 j.t.)RADA  MIASTA  GDYNI  
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 7 załącznika do Uchwały Nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 
2012 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni, który otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie działalności podstawowej Centrum realizuje przede wszystkim: 

1) prezentacje wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki poprzez festiwale, przeglądy, 
wystawy, wieczory autorskie i poetyckie, konkursy, koncerty, spektakle, aukcje itp.; 

2) działania warsztatowo-edukacyjne; 

3) działania promujące twórców, mecenasów i popularyzatorów kultury; 

4) współpracę i wymianę z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą; 

5) działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską; 

6) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze; 

7) wydawanie kwartalnika artystycznego; 

8) prowadzenie Gdyńskiego Funduszu Filmowego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdynia. 

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645.
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UZASADNIENIE

Art.18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 
gminy, zaś art. 40 ust. 2 pkt 2 określa, że na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty 
prawa miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych. Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że instytucje kultury 
działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Centrum Kultury 
w Gdyni (przed 2004 rokiem występujące pod nazwą „Dom Kultury w Gdyni”) zostało utworzone na mocy 
uchwały Komitetu Rejonowego w Małym Kacku z 1957 roku. Statut Centrum został przyjęty na mocy 
Uchwały Nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum 
Kultury w Gdyni. Obecna zmiana w statucie ma na celu aktualizację w zakresie działalności podstawowej 
Centrum – wprowadzenie do statutu zapisu dotyczącego prowadzenia przez Centrum Gdyńskiego Funduszu 
Filmowego oraz wydawania kwartalnika artystycznego. 

PD. 402.10.2013.NS
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