UCHWAŁA NR XLIV/448/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Domu Kultury w Pleszewie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/246/2012 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie w § 6 dodaje
się punkt 14 w brzmieniu:
„14) prowadzenie muzeum.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/448/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zajezdnia Kultury w Pleszewie (Dom Kultury w Pleszewie) to blisko trzy lata działalności
eksplorującej szerokie przestrzenie kultury, nie tylko masowej, popularnej, ale przede wszystkim
kultury wyższej, kształtującej tożsamość i budującej estetyczne kompetencje odbiorców.
Zajezdnia Kultury w Pleszewie podczas swojej działalności zorganizowała 110 koncertów,
25 spektakli teatralnych, 12 wystaw, 80 warsztatów i 145 innych wydarzeń (jak spotkania, panele
dyskusyjne, konferencje itp.). Od początku powstania Zajezdnię odwiedziło 36 000 osób. Instytucja
zaistniała na stałe na „mapie” polskiej kultury poprzez inicjatywy o krajowym i zagranicznym
zasięgu. Doceniono także jej wymiar architektoniczny, o czym świadczy m.in. nagroda główna w
konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich czy nominacja do prestiżowego konkursu
architektonicznego organizowanego przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie.
Oczywistym i naturalnym rozwojem Zajezdni jest nieustanne budowanie narracji na
dziedzictwie kulturowym, jakim jest kolej wąskotorowa. To historia regionu, którą należy
szczególnie pielęgnować i która jest wyróżnikiem Miasta i Gminy Pleszew. Stąd inicjatywa
rozbudowy istniejącego kompleksu kolejowego i stworzenie w pobliskim Kowalewie Muzeum
Kolei Wąskotorowej. Inicjatywa ta w sposób naturalny połączy dwie miejscowości w jedną całość,
dając przy tym możliwość zupełnie nowej oferty kulturalnej. Interaktywne i nowoczesne muzeum
przyczyni się ponadto do wzrostu walorów turystycznych naszego regionu, co niewątpliwie
korzystnie wpłynie na rozwój Miasta i Gminy Pleszew nie tylko pod względem ekonomicznym, ale
również promocyjnym. Nowe muzeum będzie unikatową instytucją kultury w południowej
Wielkopolsce.
W związku z tym należy dostosować Statut Domu Kultury w Pleszewie i wprowadzić
zadanie: "prowadzenie muzeum".
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak
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