
UCHWAŁA NR L/1259/13 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/598/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu 
Teatrowi Muzycznemu "Capitol" we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 2  pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska Wrocławia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/598/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 r. 
w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu "Capitol" (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 2580) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1.  Podstawowym celem Teatru jest tworzenie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej 
w formach artystycznych o charakterze rozrywkowym, dramatycznym i eksperymentalnym przede 
wszystkim w formie musicali, spektakli muzycznych, operetkowych, widowisk, rewii, spektakli 
tanecznych i koncertów muzycznych, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz 
reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.”,

b) ust. 2  otrzymuje brzmienie:

„2.  Zakres działania Teatru obejmuje: 

1) realizowanie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej oraz interdyscyplinarnych 
przedsięwzięć artystycznych w tym propagowanie najbardziej wartościowych dzieł muzycznych 
i baletowych oraz wzorów wykonawstwa; 

2) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej oraz 
sprowadzania do swojej siedziby innych teatrów, zespołów, wykonawców w celu prezentowania 
spektakli i imprez godnych upowszechniania; 

3) prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz realizacja nagrań w różnych technikach; 

4) prowadzenie teatralnej działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

5) organizowanie lub współorganizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, ekspozycji oraz innych 
imprez; 

6) propagowanie i rozwijanie nowych form artystycznych; 
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7) wspomaganie społecznego ruchu artystycznego poprzez promocję uzdolnionej muzycznie młodzieży 
oraz pomoc w jej kształceniu; 

8) promocja młodych twórców i wykonawców; 

9) organizowanie wystaw związanych z charakterem prowadzonej działalności.”;

2) w § 5: 

a) ust. 3  otrzymuje brzmienie: „ 3. W Teatrze tworzy się trzy stanowiska zastępców dyrektora, których, na 
wniosek dyrektora, powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.", 

b) ust. 4  otrzymuje brzmienie: „4. Jeden z zastępców dyrektora, o których mowa w ust. 3, wykonuje 
zadania zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego, o ile zadań związanych z tym stanowiskiem 
nie wykonuje dyrektor.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:
M. Zawartko
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