
UCHWAŁA NR 197/V/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych 
„Rozdroża”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje:

§ 1
W Statucie Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” stanowiącym załącznik do 

uchwały nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania 
statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie (z późn. zm.), wprowadza 
się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i upowszechniania 
kultury należy:
1) badanie i popularyzowanie polskiej kultury oraz kultur innych narodów i grup etnicznych;
2) realizacja i prezentacja nowatorskich projektów artystycznych, rekonstrukcja i twórcza kontynuacja 

kultury tradycyjnej oraz badanie jej związków z kulturą współczesną;
3) pobudzanie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji oraz wspomaganie lokalnych 

inicjatyw kulturalnych.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania i popularyzacji postaw obywatelskich 

służących dobru ogólnemu należy:
1) badanie demokracji ze szczególnym uwzględnieniem historycznej roli środowisk lokalnych 

w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
2) działalność edukacyjna na rzecz znajomości praw człowieka;
3) wspieranie wolności artystycznej, w tym gromadzenie, eksponowanie i dokumentowanie sztuki 

współczesnej o charakterze wolnościowym oraz propagowanie współczesnych zjawisk literackich 
związanych z nurtem wolnościowym;

4) pobudzanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału w życiu społecznym, w szczególności 
w zakresie inicjatyw służących wolności, solidarności społecznej, ekologii i przeciwdziałaniu 
wszelkim formom przemocy.”;

2) skreśla się § 9;
3) skreśla się § 11.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.
 

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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