
UCHWAŁA Nr XXIX/503/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 29 pa ździernika 2008 roku 
 

w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany statutu instytuc ji kultury pod nazw ą Biuro 
Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki w Piotrkowie Tr ybunalskim  
 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 
123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 
2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, 
poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  
Zmienia się nazwę instytucji kultury, dla której organizatorem jest Miasto Piotrków 
Trybunalski z ,,Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki’’ w Piotrkowie Trybunalskim 
na ,,Ośrodek Działań Artystycznych”  w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
§ 2.  
Statut instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki w 
Piotrkowie Trybunalskim stanowiący załącznik do uchwały Nr X/168/99 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 1999 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 4.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 
2009 r. 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/503/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 29 pa ździernika 2008 roku 

 

 

 

STATUT 

Ośrodka Działa ń Artystycznych  

w Piotrkowie Trybunalskim  . 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1 

,,Ośrodek Działań Artystycznych” w Piotrkowie Trybunalskim zwany dalej ,,Ośrodkiem’’ jest samorządową 
instytucją kultury działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej            
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

 2) niniejszego statutu. 

§ 2 

Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora. 

§ 3 

Nadzór i opiekę nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4 

1.  Siedzibą Ośrodka jest Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 5. 

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar całego kraju z moŜliwością prezentacji i współpracy poza 
granicami kraju. 

 

Rozdział II  

Zadania i cele 

 
§ 5 

 
Celem Ośrodka jest promocja sztuki współczesnej w całej jej róŜnorodności i złoŜoności. 
 



 

§ 6 

Do podstawowych zadań Ośrodka naleŜy: 
- prezentacja i promocja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawisk najnowszych, 
-   publikacja wydawnictw z dziedziny sztuki, 
-   gromadzenie i opracowywanie dokumentacji, 
-  tworzenie i rozwijanie archiwum sztuki współczesnej, udostępnianie wydawnictw związanych ze sztuką 
współczesną, 
-   organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej w zakresie sztuki, 
-  organizowanie projektów artystycznych w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, 
-  współpraca z galeriami, instytucjami artystycznymi, związkami twórczymi i innymi w zakresie sztuki 
współczesnej, 
-   pomoc merytoryczna dla uzdolnionej młodzieŜy poprzez prowadzenie Akademii Sztuk Innych i spotkań 
z twórcami, 
-    gromadzenie zbiorów i kolekcjonowanie dzieł sztuki współczesnej. 

§ 7 

W realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, 
oświaty i wychowania oraz środkami masowego przekazu. 
  

 

Rozdział III  

Organy zarz ądzające i nadzoruj ące i organizacja wewn ętrzna  

§ 8 

Działalnością  Ośrodka kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 roku                  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kandydat na dyrektora moŜe być wyłoniony                  
w drodze konkursu. 

§ 9 

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta. 

§ 10 

Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 11 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora. 

§ 12 

1. W ramach Ośrodka działa powołana przez dyrektora Rada Programowa zwana dalej Radą jako organ 
doradczy i opiniodawczy dyrektora.  



2. Do zadań Rady naleŜy w szczególności: 

- formułowanie opinii i wniosków co do kierunków działalności Ośrodka, 

- opiniowanie przedstawionych przez dyrektora projektów i planów pracy Ośrodka, 

- opiniowanie sprawozdań z działalności Ośrodka. 

3. Rada składa się z 5-7 osób. 

4. Szczegółowe zasady działania Rady określa stworzony przez Radę regulamin. 

§ 13 

1. Ośrodek realizuje swe zadania w dwóch zasadniczych pionach organizacyjnych: 

- w pionie programowania i realizacji działalności statutowej, 

- w pionie administracyjno-gospodarczym. 

2. W zaleŜności od potrzeb w ramach pionów mogą powstawać funkcyjne komórki organizacyjne. 

3. Strukturę wewnętrzną komórek oraz ich szczegółowy zakres działania określa regulamin ustalony przez 
dyrektora Ośrodka. 

4. Dyrektor Ośrodka moŜe w zaleŜności od potrzeb powołać na niezbędny okres inne komórki 
organizacyjne, jeŜeli jest to konieczne do realizacji zadań statutowych Ośrodka. 

 

Rozdział IV  

Majątek i finanse O środka  

§ 14 

Majątek Ośrodka moŜe być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu jego działania. 

§ 15  

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  z dnia 25 października 
1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 16 

Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji budŜetowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dochodów 
własnych i środków otrzymanych od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych źródeł. 

§ 17 

1. Ośrodek  moŜe prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 
a)  sprzedaŜy, wyceny i ekspertyz dzieł sztuki współczesnej, 
b)  sprzedaŜy wydawnictw, takŜe na nośnikach elektronicznych, 
c)  prowadzenie działalności handlowej związanej z organizowanymi wystawami, 
d)  prowadzenie kawiarni i działalności klubowej, 



e)  wykonywanie usług w zakresie wszystkich dyscyplin sztuki. 
 
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania 
działalności statutowej Ośrodka. 

§ 18 

1. Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora                    
z zachowaniem dotacji udzielonej przez Organizatora. 
2. Plan działalności Ośrodka zawiera plan usług, plan przychodów kosztów, plan remontów i konserwacji 
środków trwałych oraz plan inwestycji. 

§ 19 

Do składania, w imieniu Ośrodka, oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz 
majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego. 

 

 

Rozdział V  

Przepisy ko ńcowe  

§ 20 

1. Przekształcenie, podział i likwidację Ośrodka moŜe dokonać Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskim na 
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. 
 


