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PREi. 'iuASTA
Sosnowca

. ~2lfZarządzenie nr .
Prezydenta Miasta Sosnow~t0 .

z dnia .. !?t:J. ..... ~.~.4. ' f.

w sprawie powołania Rady Kultury Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015
poz. 1515 - t. leon. z późnozm.) zarządzam:

§ 1

Powołać Radę Kultury Miasta Sosnowca, zwaną dalej "Radą Kultury", jako organ opiniodawczo-doradczy
Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawach dotyczących kultury.

§2

Organizację pracy Rady Kultury oraz zasady powoływania członków Rady Kultury określa regulamin
działania Rady Kultury w Sosnowcu stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej.

§4
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Regulamin działania Rady Kultury w Sosnowcu

§ 1

1. Rada Kultury w Sosnowcu, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczym w sprawach
dotyczących kultury w Gminie Sosnowiec.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji;
b) opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury;
c) opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury;
d) opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury

kulturalnej;
e) opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych;
D inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów

polityki kulturalnej Miasta Sosnowca;
g) inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury.

§2

1. Rada Kultury w Sosnowcu, zwana dalej Radą, składa się z 9 członków.
2. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Sosnowca, zwany dalej Prezydentem, spośród

przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury na rzecz
mieszkańców Gminy Sosnowiec.

3. Kadencja Rady Kultury trwa 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Mandaty wszystkich członków Rady wygasają z dniem zakończenia kadencji Rady.
5. W skład Rady Kultury wchodzą:

a. 3 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Sosnowca;
b. 1 przedstawiciel Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu;
c. 1 przedstawiciel wskazany przez Marszałka Województwa Śląskiego;
d. 2 przedstawicieli instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Sosnowiec;
e. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust.3

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność
w zakresie kultury na terenie Miasta Sosnowca.

6. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady na posiedzeniu, o którym mowa
w § 6 ust. 4.

7. Wyboru, o którym mowa w ust. 6, Rada dokonuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów,

8. Przewodniczący Rady kieruje Radą, reprezentuje Radę wobec organów Gminy Sosnowiec oraz
innych osób.

9. W razie okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Rady osobiste działanie członkowie
Rady wybierają spośród siebie osobę, która będzie pełniła funkcje Przewodniczącego Rady.

10. Osoba, o której mowa w ust. 9, pełni funkcje Przewodniczącego Rady do czasu ustania
przyczyn uniemożliwiających Przewodniczącemu Rady osobiste działanie.



§3

1. Mandat członka Rady wygasa:
a. z dniem zakończenia kadencji Rady;
b. w razie odwolania przez Prezydenta, z dniem wydania przez Prezydenta stosownego

zarządzenia;
c. w razie śmierci.

2. Prezydent może odwołać członka Rady:
a. w razie rezygnacji członka Rady z członkostwa w Radzie;
b. na wniosek Rady;
c. na wniosek organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury na rzecz

mieszkańców Gminy Sosnowiec;
d. w przypadku nieuczestniczenia przez członka Rady w jej pracach przez co najmniej

6 miesięcy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b, c oraz ust. 2 lit. a, b, c Prezydent dokonuje

powołania uzupełniającego członka Rady.

§4

Członek Rady, którego mandat wygasł w wyniku zakończenia kadencji Rady, może być do niej
powołany ponownie.

§5

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

§6

1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Sosnowca.
5. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 5 dni na wniosek:

a) Prezydenta Miasta Sosnowca;
b) członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

6. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady zwołuje je Prezydent Miasta
Sosnowca i wyznacza jednego z członków Rady jako przewodniczącego obrad.

7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na co najmniej 1 dzień
przed terminem posiedzenia.

8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, może być dokonane także telefonicznie,
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, przekazuje się do wiadomości Prezydenta Miasta
Sosnowca.

10. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad

§7

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad
i protokolant.



2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu
oraz wszystkie podjęte uchwały.

3. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole
adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

4. Rada co pół roku składa Prezydentowi Miasta Sosnowca sprawozdanie ze swojej działalności
wraz z kserokopiami podjętych uchwał.

§8

1. Posiedzenie Rady jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. W posiedzeniach Rady bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez

Przewodniczącego Rady osoby oraz osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Sosnowca.
3. Obradami podczas posiedzenia Rady kieruje przewodniczący obrad, którym jest

Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem §2 ust. 9 oraz § 8 ust. 6.
4. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z przyjętym na początku porządkiem obrad.
5. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych

w porządku obrad tematów.
6. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Prezydenta Miasta Sosnowca

§9

1. Rada rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwal.
2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Każdy z członków Rady dysponuje w Radzie jednym głosem.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
5. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.
6. Uchwały Rady dotyczące spraw, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 6 ust. 6, oraz inne

o istotnym znaczeniu dla Gminy Sosnowiec Rada niezwłocznie przekazuje Prezydentowi
Miasta Sosnowca.
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