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UCHWAŁA NR XXXVIII/810/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz.406) w zw. z art.18 ust.2 pkt 9 lit.h 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i 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
i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.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. Nr 567)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadać statut Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/507/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie nadania statutu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, zmieniona uchwałą Nr XI/101/11 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Roman Jasiakiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/810/13
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 27 lutego 2013 r.

STATUT
Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy (zwana dalej „Galerią") jest samorządową instytucją kultury, za
pomocą której Miasto Bydgoszcz wykonuje zadania własne z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej.
2. Galeria używa nazwy: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.
§ 2. Galeria działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.
z 2012r, Nr 406);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 127, poz. 1940 z późn. zm.1) );
3) aktu o utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.
§ 3. 1. Organizatorem Galerii jest Miasto Bydgoszcz (zwane dalej „organizatorem”).
2. Galeria jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym oraz
ekonomiczno-finansowym, posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez organizatora .
§ 4. Siedzibą Galerii jest Bydgoszcz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W celu
realizacji zadań statutowych Galeria może działać również poza jej granicami.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania Galerii
§ 5. Galeria jest instytucją kultury, której celem jest prezentacja szeroko pojętych działań w zakresie sztuk
wizualnych.
§ 6. Galeria działa w szczególności poprzez:
1) prowadzenie galerii sztuki przedstawiającej najwybitniejsze zdarzenia, zjawiska i realizacje z terenu
Bydgoszczy, regionu, Polski, Europy i świata;
2) organizowanie wystaw w kraju i za granicą;
3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych i kulturalnych, m.in. takich jak: imprezy,
konkursy, konferencje, sympozja, wykłady, spotkania, koncerty, projekcje filmowe o charakterze
ogólnopolskim i międzynarodowym;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) podejmowanie różnych form działalności edukacyjnej mającej na celu popularyzację oraz upowszechnianie
wszystkich dziedzin kultury i sztuki;
6) współpracę ze stowarzyszeniami twórczymi, fundacjami oraz innymi instytucjami działającymi w zakresie
prezentacji sztuk wizualnych i edukacji kulturalnej;
1) Zmiany

wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707
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7) współpracę z instytucjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji wystaw i zdarzeń artystycznych oraz
innych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym;
8) dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej, wydawnictw oraz innych dóbr kultury i gromadzenie ich
we własnych zbiorach;
9) gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z zakresu działalności Galerii;
10) prowadzenie multimedialnej oraz tradycyjnej biblioteki z zakresu szeroko pojętych sztuk wizualnych;
11) udostępnianie zbiorów Galerii do celów naukowych i edukacyjnych;
12) obrót dziełami sztuki i dobrami kultury stanowiącymi własność Galerii oraz pośrednictwo w ich
zbywaniu.
Rozdział 3.
Organizacja i kierownictwo Galerii
§ 7. Zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych oraz
samodzielnych stanowisk pracy w Galerii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz działających w instytucji organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.
§ 8. 1. Dyrektor Galerii (zwany dalej „Dyrektorem") zarządza Galerią i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor zapewnia właściwe wykonywanie zadań statutowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za
prawidłową gospodarkę środkami finansowymi.
§ 9. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Bydgoszczy w trybie i na zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach.
§ 10. 1. Przy Galerii może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradcze.
2. Zasady, tryb działania oraz liczbę członków Rady Programowej Galerii określa Dyrektor Galerii
w formie regulaminu.
3. Radę Programową powołuje i odwołuje Dyrektor Galerii, który kieruje jej pracami.
Rozdział 4.
Majątek i finanse Galerii
§ 11. Galeria prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury
oraz jednostek sektora finansów publicznych.
§ 12. Majątek Galerii może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu jej działania.
§ 13. Źródłami finansowania Galerii są:
1) dotacje podmiotowe i celowe otrzymywane od organizatora oraz innych jednostek samorządu
terytorialnego i z budżetu państwa;
2) przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych ;
5) środki z innych źródeł.
§ 14. 1. Galeria może prowadzić jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna, w szczególności
w zakresie:
1) sprzedaży, wynajmu oraz wydzierżawiania majątku ruchomego i nieruchomego oraz wartości
niematerialnych i prawnych;
2) sprzedaży wydawnictw obcych i pamiątek;
3) sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki.
2. Przychody uzyskane z działalności wymienionej w ust.1 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej Galerii.
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§ 15. 1. Oświadczenia woli w imieniu Galerii składa jednoosobowo Dyrektor albo osoby działające na
podstawie jego pełnomocnictwa.
2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych następuje po zasięgnięciu opinii głównego księgowego.
§ 16. 1. Dyrektor zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego na zasadach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Galerii jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Podziału i likwidacji Galerii, jak również jej połączenia z inną instytucją kultury może dokonać
organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

