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ZARZĄDZENIE NR „il.l.^Ł.l

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia .iQ.±w^v:^.Q^... 2017 r.
w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury oraz ustalenie zasad jej działania

Na podstawie art. 31 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 póz. 446 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ l. Pcwohyę Gminną Radę Kultury, zwaną dalej Radą w składzie:
l) Anetta Bikowska,
2) Magdalena Kiela,
3) Anna Lewłcka,
4) Ewa Dybowska,
5) Włodzimierz Kubacki,
6) Maria Mińska,
7) Stefan Szemlłj,
8) Tadeusz Krawiec.
§ 2. l. Radajest dobrowolnym forum skupiającym osoby związane z kulturą, z terenu Gminy Choszczno.

2. Rada jest organizacją społeczną nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Przynależność do Rady nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
§ 3. l. Rada liczy do 8 członków.
2. Członków Rady powołuje Burmistrz Choszczna.
3. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę.

§ 4. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Choszcznie.
§ 5. Do zadań Rady należy wspieranie działalności kulturahiej prowadzonej przez jednostki
i instytucje Kultury, w szczególności przez:

l) Inicjowanie działań zmierzających do pogłębienia wiedzy mieszkańców Gminy Choszczno
o działalności placówek kulturalnych różnego szczebla w mieście,
2) Opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalności kulturalną,
3) Współprojektowanie działalności merytorycznej jednostek kultury w mieście,
4) Dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznawanie stypendiów i nagród w dziedzinie kultury.
§ 6. l. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku, w zależności od potrzeb.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na wniosek większości członków Rady
lub Burmistrza.

3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego Rady, a także dyrektorzy
jednostek kultury w celu opracowania lub zreferowania zagadnień z dziedziny kultury.

§ 7. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Biuro Promocji.
§ S. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:
l) Wydział Organizacyjno - Prawny,
2) Rada Miejska,
3) Biuro Promocji.
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