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Uchwała Nr 383/XVIII/2012 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek "Brama Grodzka - 
Teatr NN" w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Statucie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", stanowiącym załącznik do uchwały nr 

372/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania 

statutu instytucji kultury pn.Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie (z późn. zm.), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ośrodek "Brama Grodzka" jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Lublin. 

2. Ośrodek "Brama Grodzka" działa w formie ośrodka kultury. 

3. Ośrodek "Brama Grodzka" posiada osobowość prawną." 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

"1. Siedzibą Ośrodka "Brama Grodzka" jest miasto Lublin. 

2. Terenem działania Ośrodka "Brama Grodzka" jest miasto Lublin. 

3. Ośrodek "Brama Grodzka" może także prowadzić działalność na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami." 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ośrodkiem "Brama Grodzka" zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnością, 

reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności 

statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. 

3. Prezydent Miasta Lublin może wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora 

Ośrodka "Brama Grodzka" w drodze konkursu. 

4. W sytuacji określonej w ust. 3 Prezydent Miasta Lublin w formie zarządzenia 

określi organizację i tryb przeprowadzenia konkursu, sposób powoływania członków 

komisji konkursowej oraz zadania tej komisji, uwzględniając w szczególności procedury 

zapewniające ocenę kwalifikacji kandydatów. 

5. Dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka" może zarządzać Ośrodkiem "Brama Grodzka" 

przy pomocy jednego zastępcy dyrektora. 

6. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin na wniosek dyrektora 

Ośrodka "Brama Grodzka" lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dyrektora 

Ośrodka "Brama Grodzka". 
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7. Organizacja wewnętrzna Ośrodka "Brama Grodzka" określona zostanie w 

regulaminie organizacyjnym nadawanym przez dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii 

Prezydenta Miasta Lublin oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń 

twórców." 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 

"Dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka" po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin 

powołuje Radę Artystyczno - Programową jako organ opiniodawczy i doradczy oraz określa 

regulamin Rady." 

5) § 14 otrzymuje brzmienie: 

"Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka "Brama Grodzka" jest plan finansowy ustalony 

przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora." 

6) § 15 otrzymuje brzmienie: 

"Źródłami finansowania Ośrodka "Brama Grodzka" są: 

a) dotacje podmiotowe i celowe, w tym z budżetu miasta, 

b) własna działalność, w tym działalność gospodarcza, 

c) wynajem i dzierżawa składników majątkowych, 

d) sprzedaż składników majątku ruchomego, 

e) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł." 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk 


