
UCHWAŁA NR 1 1 08/xLll,l2010
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 24 czewvca2010 r.

w sprawie zmiany nazwy i statutu instytucji kultury pn. Biuro Wystaw
Ańystycznych w Lubli nie

Na podstawie ań. 18 ust. Zpkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorządzie
gminnym (.t. Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591 zpoŹn. zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy
zdnia 25 paŻdziernika 't991 r. oorganizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz' U. z2001 r' Nr 13, poz. 123 zpoŹn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co
następuje:

s 1. W Statucie Biura Wystaw Artystycznych stanowiącym załącznik do uchwały Nr
373Xxlll/2000 Rady Miejskiej wLublinie zdnia 27 kwietnia 2000 r. wsprawie nadania
statutu instytucji kultury pn. Biuro V\łlstaw Artystycznych w Lublinie zmienionego
uchwałą Nr 585XXXVlll/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie,
wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się nazwę instytucji kultury pn. Biuro Wystaw Artystycznych na instytucję
kultury pn. Galeria Labirynt.

2) UŻyte w tytule Statutu i w treści Statutu W roznym przypadku Wrazy ' ,,Biuro Wystaw
AĘstycznYoh'', ,,Biuro'' oraz skrót ,,BWA' zastępuje się wyrazami: ,,Galeria Labirynt''
w odpowiednich przypadkach.

3) UŻyte w Statucie w różnym przypadku Wrazy: ,,Zarząd Miasta Lublina'' zastępuje się
vryrazami: ,,Prezydent Miasta Lublin" w odpowiednich przypadkach.

4) W,Rozdziale ! Postanowienia ogólne:

a) S 1 otrzymuje brzmienie:

,,Galeria Labirynt w Lublinie działa W szczegolnoŚci na podstawie:

1) ustawy zdnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu iprowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z2001 r. Nr 13, poz. 123 z poŹn. zm.),

2) niniejszego statutu."

b) S 4 otrzymuje brzmienie:

,,1. Siedzibą Galerii Labirynt jest miasto Lublin.

2. Galeria Labirynt prowadzi działalność na terenie całego kraju, a takze poza
jego granicami."

5) W Rozdziale l! Przedmiot i zakres działania Galerii Labirynt $ 6 otrzymuje brzmienie:

,,1. Ce|em Galerii Labirynt jest prezentacja ipromocja sztuki wspołczesnej oraz
edukacja w tym zakresie.

2. Galeria Labirynt realizuje swoje cele poprzez:
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1) prowadzenie galerii sŻuki współczesnej,

2) organizację wystaw W kąu i za granicą,

3) organizację róznorodnych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych
iartystycznych, takich jak m.in.: konferencje, sympozja, seminaria, wykłady,
konkursy krajowe i międzynarodowe, targi sztuki, prezentacje filmów, spektakIe,
koncerty,

4) gromadzenie ipublikowanie dokumentacji współczesnego Życia
artystycznego,

5) prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej,

6) tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej,

7\ nawiązywanie współpracy iorganizowanie wymiany artystycznej z innymi
galeriami i instytucjami w kĘu i za granicą,

8) realizację pĘektow skierowanych do osob z dysfunkcjami powodującymi
ograniczony dostęp do dóbr kultury,

9) organizację szkoleń i kursów,

\ź 10) prowadzenie działalności wydawniczĄ,

1 1) prowadzenie biblioteki, czytelni i mediatekl z dziedziny kultury i sŹuki.''

6) W Rozdziale ll| Zarządzanie i organizacja w $ 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin w trybie i na
zasadach okreŚlonych w ustawie z dnia 25 paŹdziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.''

b) dodaje się ust. 2aw brzmieniu:

,2a. Zastępcę dyrektora powołuje iodwołuje Prezydent Miasta Lublin na
wniosek dyrektora Galerii Labirynt lub zwłasnej inicjatyruy po zasięgnięciu opinii
dyrektora Galerii Labirynt."

7) W Rozdziale IV Gospodarka finansowa $ 13 otrzymuje brzmienie:

,,Środki na działalnoŚć Galerii Labirynt pochodzą z:

1) budzetu miasta,

2) wpływóW z prowadzonej działalności,

3) wynajmui dzierzawy składnikow majątkowych

4) innych Żródeł,

5) środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych.''

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

$ 3. Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.
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