
UCHWAŁA NR XXVII/610/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie nadania statutu Instytucji Kultury "Katowice - Miasto Ogrodów" 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji 
w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Nadać Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Statut Instytucji Kultury "Katowice - Miasto Ogrodów" 
w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr XIII/228/11 Rady Miasta Katowice z dnia 5 września 
2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Instytucji Kultury „Katowice 2016 Biuro 
ESK” w Katowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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STATUT INSTYTUCJI KULTURY „KATOWICE-MIASTO OGRODÓW”  W 
KATOWICACH

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Instytucja Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” w Katowicach, zwana dalej "Instytucją" działa na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.

§ 2
1. Siedziba Instytucji mieści się w Katowicach.
2. Instytucja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Instytucja może posługiwać się nazwą skróconą: IK „Katowice-Miasto Ogrodów”.

§ 3
1. Instytucja jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną.
2. Organizatorem Instytucji jest Miasto Katowice.
3. Instytucja jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez
    Organizatora.
    

    II. ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI

§ 4
1. Do zakresu statutowej działalności Instytucji należy realizacja programu „Miasto Ogrodów”.
2. Na realizację programu składają się następujące działania: 

a) promocja i upowszechnianie programu „Miasto Ogrodów”, a także promocja kulturalna, w tym 
bieżące kontakty z mediami i prowadzenie serwisu internetowego;
b) współpraca ze środowiskami artystycznymi, naukowymi, biznesowymi, instytucjami kultury,  
organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami oraz z samorządem Miasta Katowice;
c) pozyskiwanie partnerów na rzecz realizacji programu „Miasto Ogrodów”;
d) współpraca z  innymi miastami krajowymi i zagranicznymi;
e) prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, szkoleniowej i edukacyjnej;
f) organizacja wydarzeń artystycznych, konferencji, seminariów;
g) produkcja i opracowywanie w zakresie zadań statutowych: filmów, publikacji multimedialnych, 
pomocy dydaktycznych oraz materiałów reklamowych, w szczególności produkcja i koprodukcja 
filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
h) pozyskiwanie zewnętrznych środków pieniężnych na sfinansowanie realizowanych projektów  
artystycznych,  edukacyjnych  i  wspólnotowych,  w  tym  dotacji  i  subwencji  pochodzących  z  
funduszy rządowych i europejskich;
i) inicjowanie i koordynowanie badań w sferze kultury oraz monitoring Strategii Rozwoju Kultury 
Katowice 2020+;
j) organizacja konkursów na zadania w dziedzinie kultury.

3.  W realizacji  swoich  zadań Instytucja  współdziała  z  instytucjami  kultury,  placówkami  oświatowymi,
     innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 5
1. Instytucją zarządza dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, a także odpowiada za
    prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami
    finansowymi instytucji.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice w oparciu o obowiązujące przepisy.
3. Dyrektor wyznacza dyrektora artystycznego oraz nawiązuje z nim stosunek prawny będący podstawą
    wykonywanych przez niego obowiązków.
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§ 6

1. Przy Instytucji może działać Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy powoływany przez
    Dyrektora Instytucji.
2. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady Programowej określa regulamin nadawany przez Dyrektora
    Instytucji.

§ 7

1. Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po
    zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń 
    twórczych.
2. Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień przez Dyrektora określa regulamin organizacyjny
    Instytucji.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 8

1. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem ruchomym i nieruchomym oraz
    prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
    ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
    zachowaniem  wysokości dotacji organizatora.
3. Instytucja sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
    finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
4. Przychodami Instytucji są:
    - wpływy z prowadzonej działalności,
    - dotacje budżetowe przyznawane przez Miasto Katowice,
    - darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
    - środki otrzymane z innych źródeł,
    - wpływy z działalności gospodarczej
5. Instytucja prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
6. Ujemny wynik finansowy Instytucja pokrywa we własnym zakresie.

§ 9
Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na działalność 
statutową.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10
1. Statut Instytucji nadaje Rada Miasta Katowice.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy 
    jego nadaniu.
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