
                             Załącznik do Uchwały Nr XL/ 136 / 2005 
                                                                                                                Rady   Miasta  Rzeszowa
                                                                                                               z dnia 28 czerwca 2005 r. 

STATUT
GALERII FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zwana dalej „Galerią” jest instytucją kultury działającą na
podstawie:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr  142  poz. 1591 
   z  późn. zm.),
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności     
    kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123  z  późn. zm. ), 
3/  niniejszego statutu.

§ 2
Terenem działania Galerii jest miasto Rzeszów i obszar województwa podkarpackiego, a siedzibą
jest miasto Rzeszów. 

§ 3
Nadzór nad Galerią sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa.

§ 4
Galeria używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.

§ 5
Galeria została wpisana do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

II. CELE I ZADANIA GALERII

§ 6
Galeria jest instytucją kultury, której celem jest:
1/ działalność wystawiennicza w dziedzinie fotografii artystycznej,
2/  podejmowanie  działań w celu popularyzowania fotografii   (organizowanie ogólnodostępnych
konkursów fotograficznych, promocje fotograficzne, współdziałanie z nieprofesjonalnym ruchem
fotograficznym itp.),
3/  dokumentowanie życia Miasta, gromadzenie materiałów fotograficznych do archiwum Galerii,
tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
4/ udział w reprezentowaniu ruchu fotograficznego w kraju i za granicą.

§ 7
Do zadań Galerii należy w szczególności:
1/  organizowanie   wystaw,   konkursów,  odczytów,  prelekcji,  plenerów   i   innych  działań 
    artystycznych,  popularyzowanie wiedzy  o  fotografii,  poradnictwo,  sprzedaż   fotografii, 
    wykonywanie usług fotograficznych,
2/  prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie fotografii,
3/  ścisła współpraca z nieprofesjonalnym ruchem fotograficznym,



4/  promocja młodych twórców, 
5/  współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej,        
     instytucjami, związkami twórczymi a także placówkami upowszechniania kultury,
6/  współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami w ramach  wspólnych
zainteresowań,
7/  prowadzenie innych form wystawienniczych sztuk plastycznych.
 

III. ORGANY GALERII I SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA:

§ 8
1. Na czele Galerii stoi Dyrektor, którego powołuje  i odwołuje Prezydent Miasta Rzeszowa.
2.   Dyrektor zarządza Galerią i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Galerii, 
       przedstawiania Prezydentowi Miasta planu zadań programowych, zatrudnienia, płac, 
       preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.
4.   Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
    1/ nadzór  nad   racjonalnym  i   efektywnym   gospodarowaniem   środkami finansowymi 
        i materiałami Galerii,
    2/ kierownictwo  w  sprawach   merytorycznych,  organizacyjnych,  administracyjnych
         i finansowych,
    3/ nadzór nad zbiorami i majątkiem Galerii.
  

§ 9
1. Przy Galerii działa społecznie Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy

Dyrektora Galerii.
2. W skład Rady Programowej wchodzą: 
     1/ przedstawiciele środowisk twórczych i związków twórczych,
     2/ przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa,
     3/ przedstawiciele Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
         Rzeszowa.
3. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w  porozumieniu 
      z Dyrektorem Galerii.
4. Rada Programowa wybiera ze swego grona przewodniczącego.
5. Rada Programowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez  siebie.
6. Do zadań Rady Programowej należy opiniowanie i wnioskowanie w  sprawach: 
     1/ działalności programowej Galerii,
     2/ planowania wystaw,
     3/ działalności wystawienniczej,
     4/ organizacyjnych o podstawowym znaczeniu dla Galerii.
7. Opinie i wnioski Rady nie są wiążące dla Dyrektora. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA GALERII

§ 10



1. Działalność Galerii finansowana jest:
    1/ z budżetu Miasta Rzeszowa,
    2/ środków własnych i innych źródeł z tytułu prowadzenia działalności określonych 
       w odrębnych przepisach.
 2. Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych  w  ustawie o organizowaniu
     i  prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest roczny plan działalności Galerii, zatwierdzony 
     przez  Dyrektora,  z  zachowaniem   dotacji  organizatora,  zawierający   plan  usług,    plan 
     przychodów  i  kosztów,  plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan
inwestycji.
4. Galeria może prowadzić na podstawie odrębnych przepisów:
    1/ działalność wydawniczą,
    2/ działalność handlową i usługową.
Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową
Galerii.
  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Statut Galerii nadaje Rada Miasta Rzeszowa.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla  jego nadania.


