UCHWAŁA NR LII/838/14
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) i art.13 ust.1 i 2 pkt 1-5 ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:
§ 1. Statut Biura Wystaw Artystycznych stanowiący załącznik do uchwały nr XVII/222/99 Rady Miejskiej
w Olsztynie z dnia 13 października 1999 roku w sprawie nadania statutu Biura Wystaw Artystycznych
w Olsztynie, zmieniony uchwałami nr XXVI/485/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 22 marca 2000 roku
i nr LIX/882/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2002 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tandyrak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/838/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
STATUT BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W OLSZTYNIE
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, zwane dalej BWA, działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406 – tekst jednolity),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity,
z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 – tekst jednolity, z późn.
zm.),
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. BWA jest samorządową instytucją kultury Gminy Olsztyn posiadającą osobowość prawną.
2. Bezpośredni nadzór nad BWA sprawuje Prezydent Olsztyna.
§ 3. 1. BWA ma swoją siedzibę w Olsztynie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38.
2. Terenem działania BWA jest Olsztyn.
§ 4. BWA może używać nazwy w brzmieniu „BWA Galeria Sztuki w Olsztynie”.
DZIAŁ II.
Zakres działania
§ 5. 1. Do zakresu działania BWA realizującego zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej
należy prezentacja, promocja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej w zakresie sztuk
pięknych oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Do podstawowych zadań BWA należy:
1) promowanie sztuki współczesnej,
2) planowanie, organizacja i realizacja wystaw oraz innych form prezentacji sztuki m.in. konferencji,
sympozjów, targów sztuki, konkursów, aukcji, kiermaszów, pokazów oraz innych przedsięwzięć
artystycznych,
3) popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową wynikającą z programu
wystawienniczego,
4) wydawanie publikacji wynikających z realizacji programu wystawienniczego i promocyjnego,
5) gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z zakresu działalności BWA,
6) promocja twórczości artystów z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i za granicą oraz
tworzenie artystom warunków do konfrontacji osiągnięć twórczych i wymiany doświadczeń,
7) współpraca z innymi galeriami w kraju i za granicą o podobnym profilu artystycznym, w tym wzajemna
wymiana wystaw,
8) współpraca ze środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury w kraju i za granicą,
w tym zawieranie porozumień mających na celu wspólne organizowanie przedsięwzięć,
9) dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw z tej dziedziny w celu ich
upowszechniania oraz gromadzenia zbiorów,
10) udostępnianie zbiorów BWA do celów wystawienniczych, naukowych i edukacyjnych.
DZIAŁ III.
Organy BWA i jego organizacja
§ 6. 1. Na czele BWA stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje BWA na zewnątrz i jest
za niego odpowiedzialny.
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2. Dyrektora BWA powołuje ma okres pięciu lat i odwołuje Prezydent Olsztyna, zgodnie z przepisami
prawa.
3. Powołanie dyrektora BWA powinno być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.
4. Organizator może powierzyć zarządzanie BWA osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie
z przepisami prawa.
5. Pracowników BWA zatrudnia i zwalnia dyrektor BWA.
§ 7. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną BWA określa regulamin organizacyjny nadawany przez
dyrektora BWA. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Prezydenta Olsztyna.
2. W BWA może działać, powołany przez dyrektora, społeczny organ doradczy Rada ArtystycznoProgramowa, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu sztuki współczesnej.
3. Rada Artystyczno-Programowa pełni funkcję doradczą dyrektora BWA i działa w oparciu o regulamin
przez nią uchwalony, zaopiniowany uprzednio przez dyrektora BWA.
DZIAŁ IV.
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. BWA gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej BWA jest plan finansowy ustalany przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Przychody BWA stanowią:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,
4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
4. Wartość majątku BWA odzwierciedla fundusz BWA, który odpowiada wartości wydzielonego
i nabytego mienia BWA.
5. Wynik finansowy za rok poprzedni (zysk lub strata) będzie zwiększał lub zmniejszał fundusz BWA.
§ 9. Wysokość dotacji:
1) podmiotowej zapewniającej środki niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej BWA w zakresie
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu, w którym ta działalność jest
prowadzona,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w BWA,
3) celowej na realizację przez BWA wskazanych zadań i programów,
ustala Rada Miasta Olsztyna.
§ 10. 1. BWA sporządza informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze
i sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego, które przedstawia Prezydentowi Olsztyna w terminach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – tekst
jednolity, z późn. zm.).
2. Dyrektor BWA przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe (bilans) w ciągu
3 miesięcy od dnia bilansowego. Organem uprawnionym do jego zatwierdzenia jest Prezydent Olsztyna.
DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe
§ 11. Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady Miasta Olsztyna.
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