
 

Uchwała Nr XV/128/2011 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

w sprawie zmiany nazwy Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły             

w Tczewie i nadania statutu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz.717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U.   

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U.        

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 

2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 

ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 Nr 201, 

poz. 1183) po zasięgnięciu opinii  Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Rada 

Miejska w Tczewie  

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się dotychczasową nazwę „Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły” na 

„Fabryka Sztuk”.  

§ 2 

 

Uchyla się statut Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie, 

stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/447/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 

26 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Centrum 

Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie i nadaje się nowy statut Fabryce Sztuk, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XXV/198/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zmiany statutu Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

             

 



                   

 

Uzasadnienie 

 

 
              Dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie 

wystąpiła z wnioskiem o zmianę dotychczasowej nazwy placówki kulturalnej - jednostki 

budżetowej Gminy Miejskiej Tczew - na nazwę „Fabryka Sztuk”. Zmiana ta jest 

podyktowana w pierwszym rzędzie przyczynami praktycznymi przyjęcia nazwy krótkiej, 

nośnej marketingowo, i utrwalającej markę zarówno placówki jak i Tczewa poprzez 

symbolikę znaczącego, historycznego obiektu miasta. Nawiązuje ona do pierwotnego 

przeznaczenia budynków, którym była XIX-wieczna Fabryka Wyrobów Metalowych Emila 

Kelcha, międzywojenna Wytwórnia Wyrobów Metalowych „Arkona” oraz powojenna 

fabryka gazomierzy i sprzętu gospodarstwa domowego. Istotne jest podkreślenie, nie jest 

nowym podejściem, ale dopełnieniem założeń projektu pn. „Centrum wystawienniczo-

regionalnego dolnej Wisły w Tczewie”, który po skutecznym aplikowaniu uzyskał wsparcie 

finansowe UE w roku 2006. Prace nad kształtem zadania inwestycyjnego zostały wówczas 

komplementarnie wzmocnione działaniami na rzecz wypracowania programu dla nowej 

placówki poprzez projekt „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał w 

Euroregionie Bałtyk”, zrealizowany w  latach 2004-2005 przez Urząd Miejski w Tczewie we 

współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie Odział Kłajpedzki, a dofinansowany ze 

środków Phare. Obok reprezentacji UM Tczew, w projekcie udział brali przedstawiciele 

tczewskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i Muzeum Wisły. 

Jego efektem był ramowy program dla działań kulturalnych w odrestaurowanym obiekcie, w 

tamtym czasie będącym Muzeum Wisły w Tczewie. Program uzyskał nazwę „Tczewskiej 

Fabryki Sztuk”.  

Zasadniczym przesłaniem dokumentu było założenie, iż „Tczewska Fabryka Sztuk” nie ma 
wytwarzać produktów sztuki, ale ma umożliwić równy dostęp wszystkich chętnych do sztuki i kultury 

oraz nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych. 

Jej główne cele to: 

� wspieranie rozwoju kultury lokalnej w Tczewie poprzez popularyzację aktywności 

artystycznej wśród mieszkańców 

� wzmacnianie identyfikacji mieszkańców Tczew z miastem, jego historią oraz tradycją w 

oparciu o działania wystawiennicze i edukacyjne 

� zwiększenie dostępu do sztuk multimedialnych oraz innowacyjnych technik 

informatyczno-komunikacyjnych, szczególnie dla osób z grup marginalizowanych 

społecznie 

� rozwijanie tożsamości regionalnej, w tym Kociewia oraz budowanie współpracy między 

regionami w ramach co najmniej Regionu Morza Bałtyckiego, Euroregionu Bałtyk, miast 

partnerskich Tczewa 

� aktywizowanie zawodowe mieszkańców Tczewa w oparciu o rozwijanie umiejętności w 

zakresie technik informatycznych i ułatwianie dostępu do sztuki, rozumianej jako 

narzędzie edukacji obywatelskiej. 

 

Twórcy programu mieli świadomość, że Tczewska Fabryka Sztuk winna być narzędziem do 

realizacji celów projektu „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie” i 

odwrotnie: część inwestycyjna (techniczna) winna  być środkiem do realizacji programu 

Fabryki.  

Zmiana nazwy jest więc uzasadniona.  

 

 


