
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/462/12 

PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ MIEJSKĄ 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/92 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 1992 r. 

w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Miejskiego Domu Kultury, ul. Żeromskiego 27 z późń. zm.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 

2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 207, poz. 1230) w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U z 2001 r. nr 13, 

poz. 123 z późń. zm) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz 

w związku z wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącego funkcje 

organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§ 1. § 1 uchwały nr XXIX/231/92 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie zmiany 

nazwy i zakresu działania Miejskiego Domu Kultury, ul. Żeromskiego 27 z późn. zm. otrzymuje brzmienie 

w treści: "Śląski Teatr Tańca z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1 na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 

dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 207, poz. 1230), z dniem 1 stycznia 2012 r. stał się gminną 

instytucją artystyczną, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn. zm.)”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Pełniący funkcje organów 

Miasta Bytom  

 

 

Halina Bieda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2012 r.

Poz. 2917
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