UCHWAŁA NR VIII/141/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany statutu „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115
i poz. 730) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/533/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń”
w Lubostroniu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,”;
2) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustalony przez dyrektora Pałacu plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane
w ciągu roku są niezwłocznie przekazywane do departamentu właściwego ds. kultury
i dziedzictwa narodowego."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana statutu „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Artykuł 13 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
stanowi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu
nadanego przez organizatora.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dyrektor „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany
w statucie instytucji. Dotyczy ona § 7 ust. 5, w którym, zgodnie ze wskazaniem organizatora,
uchylono zapis dotyczący obowiązku opiniowania w trybie nadzoru przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonywanych w ciągu roku zmian planu
finansowego instytucji. Zastąpiono go zobowiązaniem do niezwłocznego przekazywania tych
zmian do departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto w § 1
pkt 1 usunięto rocznik i numer pozycji Dziennika Ustaw, w których opublikowano
przywoływaną w ww. punkcie ustawę. Powyższe pozwoli uniknąć konieczności zmiany
statutu instytucji w przypadku zmiany ustawy.
5. Ocena skutków regulacji:
Wprowadzenie wskazanej w niniejszej uchwale zmiany w statucie „Pałacu Lubostroń”
w Lubostroniu nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa ani konieczności
zwiększenia dotacji dla instytucji.

