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UCHWALA NR XIJII/1078/10 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia I marca 2010 r. 

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu 

ODPIS 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 ze zm. ' ) oraz art. 18 
pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. 
poz. 1590 ze zm."), uchwala się. co następuje: 

§ 1. Nadaje się Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu statut stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 312/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 

21 lutego 2000 r.. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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' Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 
874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 
1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62 poz. 504. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 
i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458. 



Uzasadnienie 
ODPIS 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu jest samorządową instytucją kultury 

i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.). Dla instytucji 

kultury statut jest podstawowym dokumentem, określającym je j cele działania oraz zasady 

organizacji. 

Działalność Teatru regulował dotychczas statut nadany uchwałą Nr 312/200U Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2000 r. 

Zmiana statutu spowodowana jest koniecznością dostosowania go do aktualnie 

obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności przepisów finansowych. Statut 

uwzględnia zapisy wynikające z aktualnej formuły działalności instytucji, precyzując cele 

i formy działania. Proponowane zapisy umożliwiają m.in. powoływanie przez dyrektora 

Teatru swojego zastępcę bez konieczności zwracania się o zgodę do Zarządu Województwa 

oraz dyrektora artystycznego w uzgodnieniu z Zarządem Województwa. Ponadto rozszerzono 

zakres zadań Teatru, uaktualniono zapis dotyczący regulaminu organizacyjnego instytucji. 

Statut uszczególawia i dostosowuje do obowiązujących przepisów zapisy dotyczące majątku 

i f inansów Teatru, w szczególności zatwierdzania i opiniowania planów i sprawozdali 

finansowych. 
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