
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XV/ 128/ 2011  

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 grudnia 2011r.  

 
S T ATUT  

FABRYKI SZTUK 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Fabryka Sztuk jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Tczew. 

2. Siedzibą Fabryki Sztuk jest miasto Tczew. 

 

ROZDZIAŁ II 
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA 

 

§ 2 
 

Fabryka Sztuk działa na podstawie : 

  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591        

z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240 z późniejszymi zmianami), 

3) niniejszego Statutu. 

ROZDZIAŁ III 
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 

 

§ 3 
 

Do podstawowych zadań statutowych Fabryki Sztuk należy umożliwianie równego dostępu 

wszystkim chętnym do sztuki i kultury oraz nowych technologii informatyczno - 

komunikacyjnych, które realizuje przez: 

1) prowadzenie działalności kulturalnej i wystawienniczej, w tym propagowanie historii miasta    

i regionu, 

2) wspieranie rozwoju kultury lokalnej w Tczewie poprzez popularyzację aktywności 

artystycznej wśród mieszkańców, 

3) wzmacnianie identyfikacji mieszkańców Tczewa z miastem, jego historią oraz tradycją  

w oparciu o działania wystawiennicze i edukacyjne, 

4) zwiększanie dostępu do sztuk multimedialnych oraz innowacyjnych technik informatyczno -

komunikacyjnych, szczególnie dla osób z grup marginalizowanych społecznie, 

5) rozwój tożsamości regionalnej (Kociewie) oraz budowanie współpracy między regionami  

w ramach Euroregionu Bałtyk i miast partnerskich Tczewa, 

6) aktywizację zawodową mieszkańców Tczewa w oparciu o rozwijanie umiejętności w zakresie 

technik informatycznych i ułatwienie dostępu do sztuki, rozumianej jako narzędzie edukacji 

obywatelskiej, 

7) wspieranie rozwoju turystyki regionalnej, 

8) zagospodarowanie pomieszczeń komunalnych oddanych w zarząd poprzez zawarcie umów 



cywilno-prawnych najmu, dzierżawy, użyczenia i zlecenia z rozproszonymi podmiotami 

zajmującymi się krzewieniem kultury, kultury fizycznej i tradycjami historycznymi miasta   

i rzeki Wisły w celu stworzenia warunków do spotkań wzajemnych i z lokalną społecznością, 

9) prowadzenie działalności muzealnej z zakresu historii miasta Tczewa. 

§ 4 
 

Przy realizacji zadań statutowych Fabryka Sztuk współpracuje z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Miejskiej Tczew, organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

kultury. 

 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA FABRYKI 

 

§ 5 
 

1. Nadzór nad działalnością Fabryki Sztuk sprawuje Prezydent Miasta Tczewa. 

2. Pracą Fabryki Sztuk kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. 

3. Dyrektora Fabryki Sztuk zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 

4. Dyrektor Fabryki Sztuk działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Prezydenta Miasta. 

5. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego 

pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta. 

6. Do obowiązków Dyrektora Fabryki Sztuk należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy Fabryki Sztuk, 

2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych, 

3) dysponowanie środkami finansowymi Fabryki w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa, 

4) kontrola wewnętrzna, 

5) reprezentowanie Fabryki Sztuk na zewnątrz, 

6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Fabryki Sztuk. 

 

§ 6 
 

1. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania wewnętrznych komórek 

organizacyjnych, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracowników określa 

Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Fabryki Sztuk. 

2. Organizację i porządek w procesie pracy Fabryki Sztuk określa Regulamin Pracy 

ustalony przez Dyrektora. 

3. Regulamin, o których mowa w ust. l podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta. 

4. Sprawy pracownicze Fabryki reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami). 

 

 

ROZDZIAŁ V 
GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 7 
 

1. Fabryka Sztuk prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych. 

2. Fabryka Sztuk realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, dochody odprowadza do 

budżetu Miasta. 



 

§ 8 
 
1. Fabryka Sztuk prowadzi ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Fabryka Sztuk sporządza sprawozdania finansowe oraz odpowiednie rozliczenia z budżetem 

Miasta. 

 
§ 9 
 

1. Mienie Fabryki Sztuk jest mieniem komunalnym przekazanym w zarząd. 

2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            

o samorządzie gminnym. 

 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 
 

Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Miejska w Tczewie. 

 

 


