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ZARZĄDZENtE NR 102/08
BURl{tsTRzA MIASTA I GMINY Z,ŁocIENIEc
z dnia 14 listopada2008r
w sprawiepowolaniaspolecznejrady kultury oraz zatwierdzeniaregulaminujej dzialania.
Na podstawiępkt l3 ust.l statufuZłocienieckiego
ośrodkaKultury stanowiącęgo
załącmik
do uchwĄ Nr XLVlI/282l98 Rady Mięjskiej w Złocieńcuz dnia 15 maja i998 roku w sprawie
uchwaleniaStatutu złocienieckiegoośrodkaKultury w Złocjeńcu,zmienionej uchwałąNr
xXI/l4612000Rady Miejskiei w Złocieńcuz dnia28 kwiętnia2000r.o zmianieuchwaĘw sprawie
uchwaleniaStatutuZłooienieckiego
ośrodkaKultury w Złocieńcu'uchwałąNr VllV56/2007Rady
Miejskej w Złocieńcu z dnia 26 kwiętnia 2007 r.zmieniającą uchwałę w sprawie stafufu
ZlocienieckiegoośrodkaKultury w Złocieńcu( Dz'Uż. woj. Zachodniopomorskiego
Nr 7l,
poz'l l48 ) oraz uchwałą
Nr XXWI7212008 Rady Miejskiejw Złocieńcuz dnia 28 sierpnia2008I.
zmieniającąuchwałęw sprawieStatufuZłocienieckiego
ośrodkaKultury w Złocieńcu(Dz.Urz.
woj. Zachodniopomorskiego
Nr 87,poz. l849), zarządzamco następuje;
..radą.''jako organ doradczy
$ l.1. Powołujęsię społecznąradę kultury, zwaną dalej
opiniodawczymw składzie:
BumistrzaMiastai Gminy Złocienieco charakterze
1) Pani RomanaKowalewicz:
2) Pani ElżbietaFlankowska:
3) Pan AndrzejKorol;
4) PaniEwa Gadzina:
5) Pan JerzyBogalecki;
6) PanTomaszKucharski;
7) Pani Monika Kuczyńska;
8) Pani ElżbietaKordek;
9) Pani JadwigaAdrianowska;
l0) PaniJaninaKról;
swoichczłonków.
dokonaradana pierwsz1mposiedzeniuspośród
2.wyboluprzewodniczącego
ją na zewnątrz'
3. Przewodniczący
rady kieluje pracamiradyi reptęzentuje
$ 2.|. Radępowołujesię na czasnieokreślony.
2'Burmistrz Miasta i Gminy Złocieńec odwołujeczłonkamdy z powodu rezygnacji członkarady
lub z własnejinicjatywyz ważnychpowodów'
j'CzłoŃostwo w radzięustajez dniemzgonuczłonkarady.
regulamindzialaniarady:
$ 3. Usta|asię następujący
$ 4.1.Radaobradujena posiedzeniach.
radyzwołuiejęj pżewodniczący'
2.Posiedzenia
3.Posiedzenia
radyodbywająsię co najmniejraz w kwartalę.
jest zwoływaćposiedzenieradyna \ł.niosek:
zobowiązany
s 5.1' Przewodniczący
w
Miejskiej
Złocieńcu;
Rady
l) Przewodniczącego
2) Burmisrrza
MiastaiGminy Złocieniec:
co najmniejpołowęjejsk.ladu.
3) człoŃów radystanowiących

$ 6.l. Zawiadomienieo zwołaniuposiedzeniadoręczasię członkomradyco najmniejDa 7
dni przedteminemposiedzenia.
2.Zawiadomienie
o zwołaniuposiedzeniamozebyćdokonanetakżetelefonicznieza pośrednictwem
[a.\ulub e- mailem.
3'W zawiadomieniu
podajesię termin,miejsceorazproponowany
porządekobrad'
4'obradarni posiedzeniakieruje przewodniczącyrady,a w tazie nieobecnościwskazany przez radę
członekrady.
jeżeli uczestńczy w nich co najmniejpołowa
s 7. obrady posiedzeniasą prawomocne,
członków rady, w t}'rn przewodniczący, a w pŹ}?adku okeślon}m w s 6 ust.4 członek rady
\\ryaaczonypĘęz rad'ę'
porządkiemobrad.
$ 8'l. Radaobńduje zgodniez przyjętymna początkuposiędzenia
2'Przewodnicz4cy
obradmożezdecydowaćo zmianiekolejności
rczpatrywaniaumieszczonychw
porządkuobradtematów.
głosów'
s 9'1. Radarozstrzygaspralvyzwykłąwiększością
2.W prz5padkurównościrozstrzygagłosprzewodniczącego
obrad'
$ 1o.1'opinie i wnioski rada przedkładana piśmięBurmistrzowi Miasta i Gminy
Złocieńec.
obradi
$ l1.l. Z posiedzeniarady sporządzasię protokół'który podpisujeprzewodniczący
protokolant.
2.Do protokoluzałączasię listęobecności
członkówi innychosób uczestniczących
w posiedzeniu.
3.Protokółpowinien odzwiercied|aćprzebiegrea|izacjitematykiobrad oraz wyniki głosowarria.
Nr 109/2007BurmistrzaMiasta i Gminy Złocieniecz dfia 12
$ 12' Tmci moc zarządzenie
grudnia2007 r.w sprawiepowołaniaspołecznejrady Lr:lturyoraz fatwie.dzeniaregulaminujej
działania.
wchodziw życiez dniempodjęcia.
$ 13.Zarządzenie

MiastailG
waldęmar

