
Uchwała Nr 489/XXII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie 
i utworzenia instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 18 ust.1, art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r. Nr 
72, poz. 406) oraz w związku z uchwałą Nr 346/XVII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru dokonania podziału instytucji 
kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie – Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje: 

§ 1
Dokonuje się z dniem 1 listopada 2012 roku podziału instytucji kultury pn. 

Centrum Kultury w Lublinie, który polega na wyłączeniu z Centrum Kultury 
w Lublinie Filii Warsztaty Kultury i tworzy się, w oparciu o pracowników 
i mienie tej Filii, nową instytucję kultury pn. Warsztaty Kultury w Lublinie. 

§ 2
1. Nowo powstała instytucja kultury pn. Warsztaty Kultury w Lublinie działa 

w formie ośrodka kultury i jest samorządową instytucją kultury. 
2. Siedzibą Warsztatów Kultury w Lublinie jest miasto Lublin. 
3. Przedmiotem działania Warsztatów Kultury w Lublinie jest prowadzenie 

działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury. 

§ 3
1. Podział mienia, zobowiązań i wierzytelności dzielonej instytucji następuje 

zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.), z uwzględnieniem ust. 2-4. 

2. Warsztaty Kultury w Lublinie otrzymują te składniki majątkowe, które zostały 
im powierzone z chwilą utworzenia Filii Warsztaty Kultury i nabyte na jej 
potrzeby w czasie działalności oraz inne składniki majątkowe niezbędne do 
ich działalności. Szczegółowy podział składników majątkowych dokonany 
zostanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin. 

3. Zobowiązania i wierzytelności Filii Warsztaty Kultury zaciągnięte do 31 
października 2012 roku stają się zobowiązaniami i wierzytelnościami 
Warsztatów Kultury w Lublinie. 

4. Zobowiązania i wierzytelności nie wymienione w ust. 3 pozostają 
zobowiązaniami i wierzytelnościami Centrum Kultury w Lublinie. 

5. Dotacja podmiotowa na rok 2012 dla nowej instytucji kultury pn. Warsztaty 
Kultury w Lublinie zostanie wyodrębniona z dotacji podmiotowej przyznanej 
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na rok 2012 Centrum Kultury w Lublinie w sposób pozwalający na 
funkcjonowanie w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2012 roku 
Warsztatów Kultury w Lublinie. 

§ 4
1. Z dniem 1 listopada 2012 roku pracownicy wyłączonej Filii Warsztaty 

Kultury stają się pracownikami instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury 
w Lublinie i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na 
podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 

2. Do instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury w Lublinie, na zasadach 
określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, 
mogą równiez przejść uzgodnieni przez Dyrektora Centrum Kultury 
w porozumieniu z Prezydentem Miasta Lublin, pracownicy działów 
obsługujących Filię Warsztaty Kultury. 

§ 5
1. Powstałej w wyniku podziału instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury 

w Lublinie nadany zostanie statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 72, poz. 406). 

2. Zachowuje moc dotychczasowy statut Centrum Kultury w Lublinie nadany 
uchwałą Nr 370/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 
2000 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury 
w Lublinie zmieniony: uchwałą Nr 590/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej 
w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 roku i uchwałą Nr 1110/XLIII/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 roku. 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk

Id: ZGMLQ-GBHZZ-UGGOM-GCIDN-KRAXO. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————

Strona 2




