STATUT
ATELIER KULTURY W JAWORZNIE
Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba
§1
1. ATElier Kultury w Jaworznie, zwane dalej „ATElier Kultury” jest samorządową artystyczną instytucją
kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora,
posiadającą osobowość prawną.
2. Organizatorem ATElier Kultury jest Gmina Jaworzno – miasto na prawach powiatu.
3. Siedzibą ATElier Kultury jest Miasto Jaworzno.
4. Terenem działania ATElier Kultury jest teren Miasta Jaworzna, jednakże w celu realizacji działań
statutowych ATElier Kultury może również działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami.
5. Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem ATElier Kultury sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna.*
Rozdział 2.
Zakres działalności
§2
Celem działania ATElier Kultury jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Jaworzna poprzez tworzenie
i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa,
stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury
muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.
§3
1. Do zakresu działalności ATElier Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej w postaci:
1) prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki, teatru i tańca z udziałem twórców
i wykonawców,
2) prezentacji koncertów, spektakli oraz organizowania imprez kulturalnych,
3) realizacji autorskich projektów artystycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych,
4) prezentacji i popularyzacji współczesnego dorobku
uwzględnieniem środowisk twórczych Miasta Jaworzna,

artystycznego,

ze

szczególnym

5) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i udostępniania dorobku kulturalnego ATElier Kultury
oraz instytucji wchodzących w jego skład przed połączeniem,
6) dokonywania nagrań fonograficznych i innych w celu popularyzacji i upowszechniania muzyki,
7) współdziałania ze społecznym ruchem
i zespołowego uczestnictwa w kulturze,

kulturalnym

w organizowaniu

indywidualnego

8) tworzenia warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych
twórców i wykonawców,
9) inspirowania mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych,

10) edukacji kulturalnej mającej na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych
odbiorców i współtwórców kultury,
11) organizowania teoretycznych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

i praktycznych

zajęć

w ramach

projektów

artystycznych

12) prowadzenia działalności wydawniczej, wystawienniczej, instruktażowo-metodycznej oraz
promocyjnej.
2. ATElier Kultury współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnej działalności oraz
innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami
i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością
kulturalną.
§4
1. Podstawą działalności artystycznej ATElier Kultury jest plan repertuarowy opracowany przez
dyrektora na dany sezon artystyczny.*
2. Plan repertuarowy podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jaworzna.*
§5
Organizację wewnętrzną ATElier Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna oraz działających w niej organizacjach związkowych
i stowarzyszeniach twórczych.*
Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze
§6
1. ATElier Kultury kieruje dyrektor.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności ATElier Kultury, reprezentuje instytucję na zewnątrz,
zapewnia właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz wykonuje wobec
pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych
ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.●
4. Dyrektor ATElier Kultury powołuje i odwołuje dwóch swoich zastępców po zasięgnięciu opinii
Prezydenta Miasta Jaworzna.●
§7
1. Do składania w imieniu ATElier Kultury oświadczeń i zaciągania zobowiązań z zakresu jej praw
i obowiązków majątkowych uprawniony jest jej dyrektor.
2. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wykonuje dyrektor.
§8
1. Przy ATElier Kultury działa Rada Artystyczno-Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ
opiniodawczy i doradczy dyrektora.
2. Rada składa się od trzech do siedmiu członków, w tym od trzech do pięciu osób wskazanych przez
dyrektora instytucji i dwóch wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Jaworzna. Skład i liczbę członków
Rady ostatecznie powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna.

3. Kadencja członków Rady Artystyczno-Programowej trwa przez okres równy sezonom artystycznym,
na które został powołany dyrektor.
4. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący wyłoniony w drodze głosowania na pierwszym posiedzeniu
Rady, zwołanym przez dyrektora.
5. Do zadań Rady należy w szczególności:*
1) opiniowanie planów repertuarowych i innych zamierzeń programowo-artystycznych,
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do dyrektora we wszystkich istotnych sprawach
dotyczących działań ATElier Kultury,
3) konsultowanie decyzji i rekomendowanie działań dyrektora.
6. Za wykonane czynności członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
7. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub dyrektor ATElier Kultury w zależności
od potrzeb. Każdy z członków Rady informowany jest o terminie spotkania telefonicznie lub pocztą
elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem spotkania.
8. Z przebiegu prac Rady sporządza się protokół.
9. Obsługę kancelaryjno-organizacyjną posiedzeń Rady zapewnia ATElier Kultury w Jaworznie.
Rozdział 4.
Źródła finansowania
§9
1. ATElier Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.
2. ATElier Kultury otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości
niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. ATElier Kultury może uzyskiwać środki finansowe z:
1) dotacji z budżetu Gminy,
2) wpływów z własnej działalności,
3) sprzedaży składników mienia ruchomego,
4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
5) zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
6) świadczenia usług promocyjnych i reklamowych,
7) z funduszy krajowych i zagranicznych.●
4. ATElier Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Rozdział 5.
Działalność dodatkowa
§ 10
1. ATElier Kultury może prowadzić działalność dodatkową
w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie.

według

zasad

określonych

2. Dodatkowa działalność ATElier Kultury może być prowadzona w postaci organizacji imprez takich
jak: wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, uroczystości okolicznościowe zlecone przez podmioty trzecie.
3. Działalność dodatkowa prowadzona przez ATElier Kultury nie może utrudniać bądź uniemożliwiać
realizacji zadań statutowych.
Rozdział 6.
Przepis końcowy
§ 11
Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie, w trybie właściwym dla jego
nadania.

* - wykreślenia na podstawie uchwały nr XXVIII/375/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
28 stycznia 2021 r zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej
instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.
● - tekst kursywą dotyczy zmiany treści danego § na podstawie uchwały nr XXVIII/375/2021 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu
samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.

Na podstawie
1) załącznika do uchwały Nr XXVI/348/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury
w Jaworznie,
2) uchwały nr XXVIII/375/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier
Kultury w Jaworznie.

