UCHWAŁA NR XXXIII/669/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230) oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury
o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających
przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (Dz.U.
1998, Nr 148, poz.971), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się statut Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu stanowiący załącznik do
uchwały nr III/37/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie:
nadania statutu Teatrowi Wielkiemu im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, w ten sposób, Ŝe:
1) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:.
„5. Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy.”
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Organem zarządzającym Teatrem i reprezentującym go na zewnątrz jest Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pięciu Zastępców i Głównego Księgowego.
3. Dyrektor Teatru powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w
uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa
Wielkopolskiego. Powołanie zastępcy dyrektora do spraw artystycznych wymaga takŜe zgody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Dyrektor moŜe ustanowić swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania. Do
działania pełnomocnika w imieniu Teatru konieczne jest jego współdziałanie łącznie z innym
pełnomocnikiem.
7. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie
przewidzianym przepisami Ustawy.”
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Przy Teatrze moŜe działać Rada Teatru, jako organ doradczy i opiniodawczy, której skład ustala
Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.
2. W skład Rady Teatru powoływani są w szczególności przedstawiciele środowisk twórczych oraz
historycy i krytycy muzyczni, przy czym Strony Umowy mają prawo wskazania po jednym
przedstawicielu jako członka Rady.
3. Zasady i tryb działania oraz liczbę członków Rady Teatru określa regulamin nadany przez
Dyrektora, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.”
4) w § 7 ust. 2 uzyskuje brzmienie:
„2. Postawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji Stron Umowy.”

5) § 8 uzyskuje brzmienie:
„Źródłami finansowania działalności Teatru są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych,
3) dotacje podmiotowe i celowe z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym
środki przekazane przez organizatorów w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieŜącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.”
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwałą nr XXVI/479/12 z dnia 24 września 2012 r.. Sejmik Województwa Wielkopolskiego
zaproponował zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, które
wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania treści tego aktu do wymogów
znowelizowanej ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406).
Ze względu na brzmienie § 9 ust. 2 statutu Teatru w związku z § 4 ww. umowy o współprowadzeniu
Teatru, projekt zmian statutu został przedstawiony Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
do uzgodnienia. Pismem z 21 lutego 2013 r. nr DIK/263/2013/HBS Minister stwierdził, Ŝe zmiany
te moŜna uznać za uzgodnione.
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały naleŜy uznać za uzasadnione.

