UCHWAŁA nr L / 20 / 06
RADY MIEJSKIEJ w SZCZAWNIE ZDROJU
z dnia 28 sierpnia 2006 roku.
w sprawie utworzenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury –
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „ h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 21 ust.1 pkt 2,
ust.2,3,4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn,
zm.), Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2006 roku gminną jednostkę budżetową - „Teatr Zdrojowy im.
Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki 18”- stawia się
w stan likwidacji, której termin ustala się na dzień 30 września 2006 roku.
2. Po zakończeniu likwidacji majątek znajdujący się w posiadaniu likwidowanej
jednostki przekazuje się na wyposażenie gminnej instytucji kultury.
3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Uzdrowiskowa Gmina
Miejska Szczawno Zdrój.
§ 2.
1. Z dniem 1 października 2006 r. nadaje: „Akt o powołaniu samorządowej instytucji
kultury – Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
przy ul. Kościuszki 18” - zwanego dalej Teatrem.
2. Teatr wyposaża się w majątek po zlikwidowanej jednostce budżetowej, o której mowa
w § 1. Przejmuje on również od Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczwno Zdrój
należności i zobowiązania tej jednostki.
3. Terenem działania Teatru jest Miasto Szczawno Zdrój, a jego celem zaspokajanie
potrzeb kulturalno-oświatowych poprzez realizację przedstawień teatralnych oraz
widowisk plenerowych.
4. Źródłem finansowania Teatru są w szczególności : dotacja z budżetu Gminy oraz
wpływy z prowadzonej działalności.
§ 3.
Teatrowi nadaje się Statut w brzmieniu:
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STATUT
Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju.
1. Postanowienia ogólne.
§ 1. Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego z siedzibą w Szczawnie Zdroju, zwany dalej
Teatrem , jest samorządową instytucja kultury i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 27 października 1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z
późn.zm.),
3) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r.Nr 76,
poz.694 z późn.zm.),
4) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr
249, poz.2104 z późn. zm.),
5) niniejszego Statutu.
§ 2. Teatr działa w formie miejskiej instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji
kultury, prowadzonego przez Gminę Szczawno Zdrój.
§ 3. Teatr posiada osobowość prawną i samodzielność pod względem organizacyjnym i
ekonomiczno-finansowym .
§ 4. Siedzibą Teatru jest Miasto Szczawno Zdrój a terenem działania jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad Teatrem sprawuje Dyrektor, którego zwierzchnikiem jest
Burmistrz. Burmistrz może wyłonić Dyrektora Teatru w drodze konkursu ustalając jego
regulamin.
§ 5. 2. Dyrektor zarządza i reprezentuje Teatr
prawnych w jego imieniu.

na zewnątrz oraz dokonuje czynności

§ 5. 3. Funkcję organizatora Teatru sprawuje Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój.
§ 5. 4. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza.
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2. Cel i zakres działania.
§ 6. 1. Podstawowym celem działalności Teatru jest współtworzenie i upowszechnianie
kultury teatralnej.
§ 6. 2. Teatr realizuje swoje cele poprzez:
1) produkcję i eksploatację przedstawień teatralnych i plenerowych, realizację projektów
filmowych, radiowo-telewizyjnych, multimedialnych,
2) prezentację i upowszechnienie historycznego i współczesnego dorobku
teatralnej narodowej i światowej,

kultury

3) tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza
przygotowanie dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców
kultury narodowej,
4) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych.

3. Gospodarka finansowa.
§ 7.

Teatr samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi
samodzielną politykę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8. Podstawą działalności finansowej Teatru jest roczny plan działalności zatwierdzony przez
Dyrektora z uwzględnieniem dotacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
oraz innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

4. Postanowienia końcowe.
§ 9. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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§ 5.
Traci moc uchwała Nr XI/33/99 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 27 sierpnia
1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój pod nazwą „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie
Zdroju”.
§ 6.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
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