
Zarządzenie nr 216/2020 
Burmistrza Miasta Poręba 

 

z dnia 3 listopada 2020 roku 
 
w sprawie powołania Rady ds. Kultury Miasta Poręba oraz ustalenia jej składu  

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt.: Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 1 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.: Dz. U.  
z 2020 r., poz. 194),  

 
zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

1. Powołuje się Radę ds. Kultury Miasta Poręba jako organ opiniodawczo - doradczy w 
sprawach dotyczących kultury, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie.  

2. Do zadań Rady ds. Kultury Miasta Poręba należy:  
1) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Poręba w zakresie kultury, 
2) opiniowanie projektów budżetu Miasta Poręba w części dotyczącej kultury, 
3) opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych oraz wydarzeń 

artystycznych w mieście Poręba, 
4) inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków                        

i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Poręba, 
5) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury oraz szeroko rozumianej 

edukacji kulturalnej, 
6) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań promocji Miasta Poręba w oparciu o 

działania kulturalne, 
7) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć wspomagających działania porębskiego 

środowiska twórczego,   
8) diagnozowanie stanu kultury na terenie Miasta Poręba, 
9) doradzanie w dziedzinie mecenatu kulturalnego. 

3. Szczegółowe zasady działania Rady ds. Kultury Miasta Poręba określa regulamin 
organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.  

 
§ 2. 

W skład Rady ds. Kultury Miasta Poręba powołuje się:  
1)  Barbarę Golę – Przewodnicząca Rady ds. Kultury Miasta Poręba,  
2)  Małgorzatę Brzęczkę – Członek Rady ds. Kultury Miasta Poręba,  
3)  Roberta Bijaka – Członek Rady ds. Kultury Miasta Poręba.  
 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Poręba.  

 
§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

       

       Ryszard Spyra 


