
UCHWAŁA NR XLIII/888/2023 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach 
poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka – Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria 

w Gliwicach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), na wniosek 
Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zamierza się dokonać podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 55/57 poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka – Kino Amok przy ul. Dolnych 
Wałów 3 w Gliwicach i włączenie go do samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Victoria 
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Barlickiego 3. 

§ 2. Teatr Miejski w Gliwicach jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powołaną do tworzenia własnych spektakli 
teatralnych, upowszechniania dorobku polskiej i światowej sztuki teatralnej oraz innych dóbr, natomiast 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach nie jest instytucją artystyczną i prowadzi działalność w zakresie 
upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej. 

§ 3. 1. Celem podziału, o którym mowa w § 1, jest efektywniejsza realizacja zadań Miasta Gliwice oraz 
zadań statutowych samorządowych instytucji kultury służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej 
w sferze kultury.  

2. Uzasadnienie zamiaru podziału ww. instytucji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Podział, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań 
w zakresie kultury. 

§ 5. Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Gliwice (www.gliwice.eu), Teatru 
Miejskiego w Gliwicach oraz Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, 

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 

- w serwisie internetowym www.decydujmyrazem.gliwice.pl, 

- w budynku Teatru Miejskiego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 i ul. Dolnych Wałów 3 oraz  Centrum 
Kultury Victoria w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 i al. Przyjaźni 18. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/888/2023 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

Uzasadnienie merytoryczne 

Teatr Miejski w Gliwicach jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, której misją jest tworzenie własnych spektakli teatralnych, 
upowszechnianie dorobku polskiej i światowej sztuki teatralnej oraz innych dóbr kultury w celu zaspokajania 
kulturalnych potrzeb i aspiracji społeczeństwa, a także reprezentowanie polskiej kultury i jej dziedzictwa 
w kraju i za granicą. Zakres działania Teatru poza realizowaniem i upowszechnianiem spektakli teatralnych 
obejmuje ponadto prowadzenie działalności kinowej poprzez wyświetlanie filmów studyjnych 
i niekomercyjnych, a także prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie kinematografii oraz 
prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie kultury. 

W celu realizacji ww. zadań Teatr został wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, w tym m.in. w obiekt 
Scena Bajka – Kino Amok przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach. Teatr nie wykorzystuje niniejszego obiektu 
do realizacji spektakli teatralnych, gdyż te organizowane są w siedzibie głównej przy ul. Nowy Świat 55/57. 
Temu celowi służy zarówno duża sala widowiskowa, jak i funkcjonująca od niedawna scena kameralna. 
W obiekcie Scena Bajka – Kino Amok Teatr prowadzi wyłącznie działalność kinową i w niewielkim zakresie 
impresaryjną. 

Rozwinięcie działalności impresaryjnej na terenie miasta jest jednym z głównych zadań Centrum Kultury 
Victoria w Gliwicach. Powyższe jest możliwe dzięki współpracy instytucji z twórcami, grupami 
nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami kultury etc. Tym samym Centrum Kultury 
Victoria ma większe możliwości efektywniejszego wykorzystania obiektu Scena Bajka – Kino Amok na 
potrzeby organizowanych w mieście wydarzeń kulturalnych. Zaplecze sceniczne oraz wyposażenie obiektu 
pozwalają na jego pełne wykorzystanie do realizacji własnych działań statutowych Centrum Kultury Victoria, 
takich jak: przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, 
przeglądów, festiwali, kursów, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów, jak 
i równoległego prowadzenia działalności kinowej. Podział nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań w zakresie kultury, działalność kina studyjnego Amok w obiekcie będzie bowiem 
kontynuowana. Teatr Miejski w Gliwicach w dalszym ciągu pozostanie instytucją wiodącą w zakresie 
realizowania i upowszechniania spektakli teatralnych. 

Podsumowując, zamiar podziału samorządowej instytucji kultury związany jest z racjonalnym 
wykorzystaniem i dostosowaniem obiektu użyteczności publicznej do działalności kulturalnej. Oczekiwanym 
skutkiem podziału jest pełniejsze wykorzystanie potencjału obiektu, który oprócz zachowania charakteru kina 
studyjnego będzie miejscem organizacji licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7DA47063-0BB1-4CAB-ABA3-4DD6B3E911D7. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 5 Tiret 1 (1)
	Paragraf 5 Tiret 2 (2)
	Paragraf 5 Tiret 3 (3)
	Paragraf 5 Tiret 4 (4)

	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Zalacznik 1

