UCHWAI,A N
RADY MIAST

xvv407ft6

z dnia24 pu2d

ika2016 r.

w sprawie nadania statutu Bial

I,YSTOK

kiemu O5rodkowi Kulturv.

tZntl r,

Na podstawie arl, 18 ust, 2 pkt 15 uqtawy z dnia 8
446 i 1579) i art. 19 ust. 4 oraz aft. 13 ust. 2 ustawy z dni
dzialalnoSci kulturalnej (Dz. U. 22012 r. poz. 406 z poLn.
$ 1. Bialostockiemu OSrodkowi I(ultury nadaje sig
$ 2. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od
Podlaskiego i obowi4zuje od dr,ia 1 stycznia2)l7 r.

t)

zmiany tekstu jednolitego wyrnienionej ustawy zostaly oglo
22016 r. poz. 1020.

ld: C9264'793-F9FD-486C-A1 85-4B2CC7 A7 1^237, Podpisany

poz.
prowadzeniu

stanowi4cy zalEcznik do uchwaly,

ia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

w Dz.U. 22014 r.poz. 423,22015 r. poz.337

i 1505 oraz

Za

do Uchwaly NL XXVI/407/16

lcz11

yM

Bialystok

ia2

2dziernika20l6

r.

OSNonru KULTURY
zta 1.

POSTANO

NI

OGOLNE
em", jest miejsk4 instytLrcj4 kultury, dzialal4c1 na
aniu i plowadzeniu dzialalnoici kulturalnej (Dz. U.

$ 1. Bialostocki OSlodek Kultury, zwany dalej ,,
podstawie ustawy z dnia25 pa1dzienika 1991 r. o
22012 t'. poz. 406 zpoin. zm.t)) oraz postanowief nin

statutLr.

$ 2. Siedzib4 OSrodka jest miasto Bialystok.
$ 3. Terenern dzralania OSlodka jest miasto Biatys
prowadzi(, dzialalnoic poza granicami klaju.
$ 4. OSrodek posiada osobor,vo$6 prawnq

i jest

zar Rzeczypospolitej Polskiej. O5lodek mo2e tal<2e
tsan

do lejestru instytLrcji kultury, prowadzonego przez

Miasto Bialystok.
$ 5. Olganizatoreur OSrodka jest Miasto Bialystok,
$ 6. OSLodek moIe

t?ywai skr6conej nazwy w

pewnia Slodki navtrzynanie i rozw6j.

re

tenl .,BOK"

ZAKRES DZIA

zial
LN

I OSRODKA

$ 7. Celem dzialania OSrodka jest:
1) organizowanie

i

pror.vadzenie dzialalnoSci kLrlt
zaspokajanie

skierowane na rozwijanie
kultulalnych;

i

2) popularyzowanie postaci

i dzieta Ludwika
i histolyczr-re go zwiqzanego z wielokultulou,oSci4

nej

zakresie upowszechniania kulttuy poprzez dzialania

zeb

Lrlturalnych mieszlcafc6rv oraz plornocjg dzialai't

nn

a tak|e npowszechnianie dorobku kultulowego

ias

idei tolerancji oraz br.rdowanie plaszczyzny dialogu

kultm'owego,
$ 8. Cele okre5lone

r,v $

7 OSlodek realizr-rje popr

inprez i prr-rjekt6w kultulalnyc
r'6znorodno6ci nalodorvo5ciorvej i wyznaniowej, rl.in,

1) organizowanie

tym

dotycz4cych wielokultulow.o5ci miasta, jego
spektakli, koncert6w, festiwali, wystaw, spotkari,

projekcjifihn6w;
2) pt'or,vadzenie l6znorodnych form edukacji kultural

)ji

chowania przez sztlkg;

j

3) dzialania przybhLajqce postad Ludwika Zarne rfe
wystawy stalej pofwigconej Ludwikowi Zamenho wi;
4) wspieranie dzialalnoSci badawczej

i

dokumentacy nej
det

kresu dzialalnodci OSrodka, wspieranie dzialan na
publicznych w tym zakresie;

rzecz dialoglu migdzykulturowego olaz anirnowani
5) pror.vadzenie

dzialalno(ci kinowej,

w

ty

i promocj4 fihnu artystyczuego, amatorsk4 trv6rc
6) realizowanie film6rv i wydawanie publikacji z zak
7) udzielanie pomocy

podrniotom,
kultulalnej;

t)

pl'zy realizacji

przedsiEr,vzi

w celu lepszego zaspokajania

znriany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly
22016 r. poz. 1020.
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Po du is

anv

or

i4ft
ru

espel'anto oraz p[ezentowanie i populalyzacjE

dr

tzowanie implez zwi4zanych. z

pokazanti

A'

ialalnoSci OSrodka;

tlLlalnych stowarzyszeniom kultulalnym i innym
b ktt uralnych mieszkafc6w miasta i poszerzania oferty

Dz. U. z 2014 r. poz. 423, 22015 r. poz. 337

i

1505 oraz

Strona 2

i innymi

8) wsp6lpLac9 z tw6r'cami, specjalistarni sztuki, kultuly,
kultulaln4 na terenie miasta;

podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6

9) plowadzenie archiwum histolii m6wior,ej rniasta i regi
10) rZyczanie pornieszczeri wlasnych stowarzyszeniom i
11) dokumentowanie

i alchiwizowanie prowadzonej dzi

$ 9. OSLodek przy realizacji cel6w statutowych
ftrndacjami oraz z otganani wladz publiczr-rych i innymi

podmiotom, na odrgbnie okr'eSlonych zasadach;
noSci kultulalnej.

acuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami,
miotarni zajrnr.rj 4cyrni sig dzi aLalno S ciq kultulal n 4.

t3.
ORGANY ZA
$ 10. 1. OSLodek jest zav4dzany przez Dyrektora, k
na czas okreSlony, po zasiggnigciu opinii dziataj4cych
zawodowych i tw6r'czych wlaScir.vych ze rvzglgdu na
2. Dyrektor' zarz4dza caloksztalteut dzialalnoSci

4CE
powoluje i odwoluje Prezydent Miasta Bialegostoku
OSrodku zwi4zk5tv zawodor.vych oraz stowarzyszefi
ialalnoSci prowadzonej plzez OSlodek.
replezentuje go na zewn1tfz oraz odpowiada za jego

m1e1t1e.

3. Do zaklesudzialania Dyrektora naleZy
1

w szczeg6ln

) kierowani e bieZqc4 dzialalnoSci4 podstawow4 i adrni

2) wykonywanie czynnoSci z zakresu pt'awa pracy
3) przygotowywanie

i

racownik6w OSrodka;

przedstawianie p1an6w rnelyt

ych OSrodka

i

p1an6w fi nansowyclr oraz spraw ozdan

z ich realizacji;
4) wydawanie zarzqdzefi

,

4. Nadz6r'nad OSrodkiem sprarvuje Pr,ezydent Miasta

[egostoku.

5, CzynnoSci wobec Dylektola w splawach z zakresu

wa pracy dokonr-rje Prezydent Miasta Bialegostoku,

$ 11. OLganizacjg wewngtrzn4 O5rodka oraz
i sarnodzielnych stanowisk pracy okleSla Regulamin
Prezydenta Miasta Bialegostoku oraz dzialaj4cych w

dztalah poszczeg6lnych korn6rek olganizacyjnych
yjny, nadany przezDyreklol'a, po zasiggnigciu opinii
u orgarrizacji zwi4zkowych i stowarzyszeri tw6rc6w.

t4.
Znoor.q. nIN
$ 12. 1. OSlodek
w ustawie.

prowadzi samodzieln4

gos

2. Podstaw4 gospodarki finansowej OSrocl,kt jest
zzachowaniem wysokoSci dotacji zbndzetu, Miasta Biale

WANIA

alkE finansow4 na zasadach

plan finansowy, ustalony przez

3, Wysoko5i rcczrTej dotacjidla OSrodka uchwaia

iasta Bialystok,

4. Roczre sprawozdanie finansowe OSlodka podlega

ierdzeniu

.Dzialalnoi(, O5rodka finansowana jest z d
przychod6w z prowadzonej dzialalnoSci, w tyt:n ze
znajrnu i dzierZavy sl<{adnik6w maj4tkowych, do
otrzyrnywarrych od os5b fi,zycznych i prawr,ych, jednc
S 13.

1

okleSlonych

pr

Dyrektc'.a

zez Pr ezy denta Mi asta B ialegostoku.

podniiotowej i dotacji celowych z bud?elu Miasta,
skladnik6w maj4tku rLlchollego, plzychod6w

z budietv paristwa, Slodk6r,v
izacy jny ch nieposiadaj 4cych osobowoSci prawnej,

otrzymywanych

odsetek od lokat bankowych.
2. OSLodek moZe prowadzi(, jako dodatkow4,
w obowi4zuj 4cych odr'gbnych przep isa clt, w szczeg6 lnoSci
1

) wynajrnie sktadnikdw maj 4tkowych;

2) or ganizacji przedsi gwzi 96 kultulalnych;
3) Slviadczeniu uslug leklarnowych;
4) Swiadczeniu uslug dlukarskich.

Id: C9264793-F9FD-486C-A I 85-4B2CC7 A7 A237 . Podrisanv

ialalnoSi

gospodarcz4

egaJ4a4 na:

ua

zasadach okreSlonych

3. Srodki uzyskane z prowadzonej dziatalno3ci
wytr4cznie w celu finansowania dzia{alno6ci statutowej

im
S 14.1. Do dokonywania czynno6ci plawnych
w zakresie jego praw i obowi4zk6rv maj4tkowych. jest pfa
2, Dyrektor rnoZe ustanawiai pelnomocnik6w do
OSrodka, okLeSlaj4c zakres pelnomocnictwa,

POSTA
$ 15. Pol4czenia, podzialu lub likwidacji OSrod
w obowi 4zuj 4cych przep i sac

, o kt6rej

mowa w ust, 2, wykorzystuje sig

iu O6lodka, w tym do skladania odrviadczeri woli
iony Dyrektor,

ia okreSlonych czynnoSci prawnych w imieniu

KONCOWE
dokona6 Rada Miasta Bialvstok. na warunkach

1W trybie przew idziany m

$ 16. Wszelkie zmiany w statucie mog4 by6 d

td: C92647 93-F9FD-486C-Al 85-4B2CC7 A1 4237. Podpisanv

trybie przewidzianym dla jego nadania.

