
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu  w sprawie nadania statutu samorządowej 
instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia   
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania 
statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2013 r. poz. 6422 oraz z 2016 r. poz. 1990), w załączniku do uchwały, w § 10: 

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy głównego księgowego i zastępcy dyrektora. 

4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora."; 

2) uchyla się ust. 5-7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

Id: 70CA51AD-CF14-4AED-851D-6ADB1B6F6FF9. projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Zmiana statutu Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark jest wynikiem bieżącej analizy jego obowiązywania
w dotychczasowym kształcie oraz doświadczeń w kilkuletnim zarządzaniu instytucją. Zmiana statutu
nie zawiera zapisów w znaczący sposób modyfikujących cele i zadania Teatru lub jego charakter
organizacyjno-finansowy, a jedynie uszczegóławia w zakresie sposobu zarządzania instytucją.

Projekt poddano konsultacjom zgodnie z uchwałą nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, z późn. zm.
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