
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/20/13 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut dla Biura Wystaw Artystycznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr 69/2000/26 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 sierpnia 2000 roku w sprawie 

nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 2041



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXIII/20/13   

Rady Miasta Skierniewice   

z dnia 27 lutego 2013 r.  

STATUT BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SKIERNIEWICACH 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne   

§ 1. 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach jest samorządową instytucją kultury prowadzoną 

przez Miasto Skierniewice i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.   

2. Biuro Wystaw Artystycznych działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-

niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i niniejszego statutu.   

3. Siedzibą Biura Wystaw Artystycznych jest miasto Skierniewice.   

4. Biuro Wystaw Artystycznych mieści się przy ul. Reymonta 33.   

5. Biuro Wystaw Artystycznych działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, a także  poza granicami 

kraju.   

6. Biuro Wystaw Artystycznych posiada osobowość prawną.   

Rozdział 2 
Zakres i przedmiot działania   

§ 2. Biuro Wystaw Artystycznych prowadzi działalność w zakresie:   

1) upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych;   

2) edukacji kulturalnej i wychowania aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej.   

§ 3. Do podstawowych zadań Biura Wystaw Artystycznych należy:   

1) programowanie, organizacja i realizacja wystaw współczesnych sztuk plastycznych;   

2) tworzenie warunków będących płaszczyzną konfrontacji osiągnięć twórczych, inspiracji i wymiany do-

świadczeń (wystawy promocyjne, konkursy, plenery, zakupy, wydawnictwa);   

3) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych;   

4) gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia plastycznego;   

5) popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne i akcje bezpo-

średnie;   

6) dokonywanie zakupu dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw w celu ich upowszechniania;   

7) gromadzenie, przechowywanie, ochrona, zarządzanie, użytkowanie i opracowywanie zbiorów sztuki;   

8) obrót dziełami sztuki, wydawnictwami z zakresu sztuki.   

§ 4. W zakresie swej działalności Biuro Wystaw Artystycznych współpracuje z artystami, kuratorami 

i historykami sztuki, instytucjami kultury, instytucjami nauki i oświaty, samorządami, związkami twórczymi 

i organizacjami społecznymi działającymi w kraju i za granicą.   

Rozdział 3 
Zarządzanie i organizacja   

§ 5. Biuro Wystaw Artystycznych samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.   

§ 6. 1. Dyrektor zarządza Biurem Wystaw Artystycznych i reprezentuje je na zewnątrz.   

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Skierniewice w trybie przewidzianym w obowiązują-

cych przepisach prawa.     
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3. W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyj-

nej i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin związanych z jego działal-

nością.   

4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określo-

ne w odrębnych przepisach.   

§ 7. Organizację wewnętrzną Biura Wystaw Artystycznych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym 

nadanym w trybie określonym w obowiązujących przepisach.   

Rozdział 4 
Majątek i finanse   

§ 8. 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 

w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących go-

spodarki finansowej instytucji kultury.   

2. Działalność Biura Wystaw Artystycznych finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymy-

wanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu miasta, darowizn, 

przychodów pobieranych z opłat i innych źródeł.   

§ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biura Wystaw Artystycznych jest plan finansowy, zatwierdzony 

w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku 

kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Prezydenta Miasta Skierniewice w terminie do 

10 dni od dokonania zmiany.   

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych ustalana jest na podstawie projektu 

planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych przekazanego Prezydentowi 

Miasta Skierniewice w terminie do 30 września każdego roku.   

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Skierniewice.   

4. Dyrektor corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawoz-

danie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Skier-

niewice.   

§ 10. Biuro Wystaw Artystycznych może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za 

świadczone usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe.   

§ 11. Biuro Wystaw Artystycznych może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad okre-

ślonych w odrębnych przepisach polegającą między innymi na prowadzeniu sprzedaży dzieł sztuki współcze-

snej i świadczeniu usług plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury, a dochód z tej działalności służyć 

będzie realizacji celów statutowych.   

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.   
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