
Uchwała Nr 381 /XVlLI2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Galeria Labirynt
w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia B marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (1.t. Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591 zpoŹn. zm.)
orazart' 13 ust. 1 i2 ustawy zdnia25 paŹdziernika 1991 r. oorganizowaniu
iprowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z2001 r. Nr 13, poz.123
zpoŹn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

s1
W Statucie Galerii Labirynt, stanowiącym załącznik do uchwały nr

3731Y\Xllll2000 Rady Miejskiej w Lublinie zdnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
nadania statutu instytucji kultury pn. Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie
zmienionym: uchwałą nr 585rfiXvllll2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia
7 czerwca2001 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Biuro Wystaw
Ańystycznych w Lublinie oraz uchwałą nr 1108/XLllll2010 Rady Miasta Lublin
z dnia 24 czervvca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu instytucji kultury
pn. Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie, wprowadza się następujące
zmiany.

1) S 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Galeria Labirynt jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Lublin.

2. Galeria Labirynt działa w formie galerii sztuki.

3. Galeria Labirynt posiada osobowość prawną.''

2) S 7 otrzymuje brzmienie:

''1. Galerią Labirynt zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnoŚcią,
reprezentuje go na Zewnątrz, atakŻe odpowiada za prawidłową realizację
działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem iŚrodkami
fi nansowymi instytucj i.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin w trybie i na
zasadach określonych w ustawie zdnia 25 paŹdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalnoŚci kulturalnej.

4. Dyrektor Galerii Labirynt moŻe zarządzaÓ Galerią Labirynt przy pomocy
jednego zastępcy dyrektora.

5. Zastępcę dyrektora powołuje iodwołuje Prezydent Miasta Lublin na
wniosek dyrektora Galerii Labirynt lub zwłasnej inicjatywy po zasięgnięciu
opinii dyrektora Galerii Labirynt.
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6. organizacja wewnętrzna Galerii Labirynt okreŚlona zostanie

w regulaminie organizacyjnym nadawanym przez dyrektora instytucji po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin oraz działających w niej
o rg a n i zacj i zwi ązkowych i stow arzy szen twÓ rców'''

3) S I otrzymuje brzmienie:

''Dyrektor Galerii Labirynt po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin
powołuje Radę Ańystyczno - Programową jako organ opiniodawczy
i doradczy oraz określa regulamin Rady.''

4) S 12 otrzymuje brzmienie:

''Podstawą gospodarki finansowej Galerii Labirynt jest plan finansowy
ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.''

5) S 13 otrzymuje brzmienie.

"Żrodłami finansowania Galerii Labirynt są:

a) dotacje podmiotowe i celowe, w tym z budzetu miasta,

b) własna działalnośÓ, w tym działalnoŚć gospodarcza,

c) wynajem i dzierŻawa składników majątkowych,

d) sprzedaz składników majątku ruchomego,

e) środki otrzymane od osob fizycznych i prawnych orazz innych ŹrÓdeł."

s2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

s3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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