DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 17 listopada 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2014-11-17 11:57:14

Poz. 3048
UCHWAŁA NR XLVII/306/2014
RADY POWIATU W SANDOMIERZU
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 595 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sandomierzu uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się statut dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/29/99 z dnia 19 maja 1999 roku Rady Powiatu w Sandomierzu w sprawie
nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, zmieniona uchwałą Nr XV/83/2000 z dnia
17 maja 2000 roku Rady Powiatu w Sandomierzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Biura
Wystaw Artystycznych w Sandomierzu i uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia
30 sierpnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych
w Sandomierzu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Tomasz Huk
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/306/2014
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 5 listopada 2014 r.
Statut Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, zwane dalej „BWA” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
2) postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
1. BWA jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Powiat Sandomierski, zwany
dalej „Organizatorem”.
2. BWA posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez
Organizatora.
3. Nadzór nad BWA sprawuje Zarząd Powiatu w Sandomierzu.
§ 3.
1. BWA ma siedzibę w Sandomierzu, Rynek 18; Galeria Sztuki Współczesnej, Rynek 11 i prowadzi
działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
2. BWA może używać nazwy skróconej „BWA Sandomierz”.
3. BWA może korzystać z tłumaczeń swojej nazwy na inne języki niż język polski.
§ 4.
1. BWA używa pieczęci okrągłej z godłem państwa pośrodku i napisem w otoku: Biuro Wystaw
Artystycznych w Sandomierzu.
2. BWA używa pieczęci prostokątnej o treści:
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w SANDOMIERZU
27-600 Sandomierz, Rynek 18
REGON 291198752*NIP 864-11-10-732
tel./fax 15 644 60 20
Rozdział II
Cele i zadania
§ 5.
Celem działania BWA jest:
1) realizacja mecenatu państwowego nad profesjonalną twórczością plastyczną poprzez tworzenie
artystom warunków będących płaszczyzną konfrontacji osiągnięć twórczych, inspiracji i wymiany
doświadczeń artystycznych w formie wystaw, konkursów, plenerów, zakupu, wydawnictw itp.,
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2) edukacja kulturalna, wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej i inspirowanie odbiorców
do uczestnictwa w kulturze,
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
4) promowanie,
prezentowanie
i fotograficznej w kraju i za granicą.

i propagowanie

współczesnej

twórczości

plastycznej

§ 6.
Podstawowym zadaniem
a w szczególności:

BWA

jest

upowszechnianie

współczesnych

sztuk

wizualnych,

1) programowanie, organizacja i realizacja wystaw współczesnych sztuk wizualnych ze szczególnym
uwzględnieniem wystaw promocyjnych, premierowych i indywidualnych,
2) organizowanie działalności oświatowej i edukacyjnej w zakresie
w poszczególnych środowiskach społecznych wśród dzieci i dorosłych,

sztuki

współczesnej

3) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk wizualnych,
gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia plastycznego z terenu powiatu
sandomierskiego, województwa świętokrzyskiego i Polski,
4) dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów dokumentacji
i upowszechniania sztuki,
5) gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej, stanowiących
własność BWA oraz przekazywanych w zarząd,
6) udzielanie instruktażu i pomocy w organizowaniu działalności upowszechniającej współczesną sztukę
przez stowarzyszenia twórców, towarzystwa kulturalne, organizacje społeczne, instytucje kultury, szkoły,
7) współpraca w zakresie dokumentacji z Polską Akademią Nauk w Warszawie, z Centrum Sztuki
Współczesnej w Warszawie, z Narodową Galerią Sztuki „Zachęta” w Warszawie oraz Biblioteką Narodową
w Warszawie,
8) realizacja zadań w zakresie promocji młodych twórców,
9) pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki współczesnej eksponowanych na wystawach, organizowanych
przez BWA lub oddanych w komis, sprzedaż wydawnictw z zakresu sztuki.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 7.
1. Organem zarządzającym BWA jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję
na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Sandomierzu, w trybie określonym ustawą.
§ 8.
1. Do obowiązków Dyrektora BWA należy realizacja zadań statutowych BWA, a w szczególności:
1) organizowanie działań mających na celu zabezpieczenie właściwego funkcjonowania BWA oraz
racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami rzeczowymi i finansowymi,
2) organizowanie pracy, ustalanie podziału zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych
pracowników,
3) wydawanie regulaminów i zarządzeń,
4) ogólny nadzór nad majątkiem BWA,
5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników BWA.
§ 9.
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Organizację wewnętrzną BWA określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora BWA, po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu oraz opinii działających w nim organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórczych.
Rozdział IV
Rada Programowa
§ 10.
1. Przy BWA działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ doradczy Dyrektora.
2. W skład Rady wchodzi 4 członków powoływanych przez Dyrektora spośród przedstawicieli środowisk
związanych z przedmiotem działalności BWA.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez Radę regulamin i zatwierdzony przez
Dyrektora.
5. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
1) zrzeczenia się,
2) śmierci,
3) odwołania przez Dyrektora z powodu uchylenia się od wykonywania obowiązków.
§ 11.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie planów działalności wystawienniczej,
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków w istotnych sprawach związanych z działalnością

BWA,

3) doradzanie w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności BWA.
Rozdział V
Majątek i finanse
§ 12.
1. BWA prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej BWA jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji Organizatora.
3. BWA prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do
zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.
§ 13.
BWA uzyskuje środki finansowe z:
1) dotacji podmiotowej od Organizatora,
2) dotacji celowych od Organizatora,
3) dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego,
4) przychodów z prowadzonej działalności,
5) darowizn i zapisów osób fizycznych i osób prawnych,
6) innych źródeł.
§ 14.
1. BWA może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
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1) pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki,
2) sprzedaży wydawnictw,
3) działalności usługowej, handlowej i innej.
2. Środki uzyskiwane z działalności określonej w ust. 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 15.
1. Połączenie, podział lub likwidacja BWA może nastąpić na warunkach i w trybie określonym
w ustawie.
2. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

