
UCHWAŁA NR 345/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu samorządowej  instytucji kultury pod nazwą Radomska 
Orkiestra Kameralna do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz.1230), 
w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2006 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna, zmienionej Uchwałą Nr 524/09 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 25.10.2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra 
Kameralna, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2007 roku tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Radomska 
Orkiestra Kameralna i nadaje się jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Z dniem 1 stycznia 2012 roku Radomska Orkiestra Kameralna staje się samorządową instytucją 
artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13,  poz.123 z późn. zm.)”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez organizowanie 
koncertów, prowadzenie edukacji muzycznej, angażowanie artystów polskich i zagranicznych do 
przedsięwzięć muzycznych. ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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