
Załącznik 1 
do Zarządzenia Nr 37/114/19    
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia  29.01. 2019 r. 

 
 
REGULAMIN PRACY RADY KULTURY PRZY PREZYDENCIE MIASTA  KOSZALINA POWOŁANEJ  
NA LATA   2019 - 2023. 
 
§ 1. Regulamin pracy Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina określa jej zadania, organizację 
wewnętrzną i tryb pracy. 
 
§ 2.1.  Rada Kultury, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta 
Koszalina, w zakresie realizowanych przez Miasto zadań dotyczących  kultury. 
2. Rada  wyraża swoje uwagi i opinie w zakresie spraw związanych z działalnością artystyczną, 
działalnością organizacji pozarządowych, instytucji  i innych podmiotów realizujących zadania                   
w zakresie upowszechniania,  rozwoju i promocji kultury w Koszalinie. W szczególności do jej zadań 
należy:  
-   opiniowanie  projektów i programów zawierających zadania dotyczące działalności kulturalnej, 
- podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami 
działającymi w obszarze kultury, integracji  i aktywizacji środowisk twórczych oraz wspierania inicjatyw,  
- inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, promocję twórców 
i wydarzeń artystycznych,  
-  inicjowanie przedsięwzięć służących  wymianie wiedzy i doświadczeń wśród osób zarządzających 
instytucjami kultury i wśród kadr kultury, 
- udział w życiu kulturalnym miasta, rozpoznawanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, wskazywanie 
możliwości  rozwoju, wskazywanie obszarów wymagających wsparcia, 
- współpraca przy realizacji Programu Rozwoju Kultury i doradztwo w zakresie projektowania polityki 
kulturalnej Koszalina, 
-  proponowanie rozwiązań w zakresie  mecenatu nad działalnością kulturalną, 
- występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi nowych inicjatyw i rozwiązań przyczyniających 
się do rozwoju kultury, 
-  współpraca z Komisją Kultury w celu wypracowania nowych form i metod działalności kulturalnej. 
-  udział 4 przedstawicieli Rady w pracach Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia 
w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. 
 
§ 3. 1. Do składu Rady powołuje Prezydent Miasta, w drodze Zarządzenia,  przedstawicieli różnych 
podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, na terenie Koszalina . 
2. Osoby powołane do Rady pełnią swoją funkcję do 31 grudnia 2023 r.  
3. W czasie kadencji Rady Prezydent Miasta może dokonywać zmian w jej składzie, na wniosek członków 
Rady, organizacji, instytucji, innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury lub z własnej 
inicjatywy. 
 4. Członkowie Rady pełnią swe funkcje nieodpłatnie.   
  
§4. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.  
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Koszalina, w terminie 30 dni od wejścia  w życie  
Zarządzenia. 



3. Prezydent Miasta prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego. 
4. Na pierwszym posiedzeniu  Rada dokonuje wyboru przewodniczącego  i  jego zastępcy, ze swojego  
grona. 
5. W   każdym    spotkaniu   uczestniczy   Prezydent   Miasta   Koszalina  lub  jego  zastępca ds. Polityki   
Społecznej lub osoba wskazana przez Prezydenta Miasta. 
6. Wybór  osób  na  funkcje wskazane  w  pkt.  4  następuje zwykłą większością głosów, w obecności co  
najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym. 
 
§5. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. 
2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 
lub wskazany przez niego inny członek Rady. 
3. Przewodniczący Rady zobowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady na wniosek: 
- Prezydenta Miasta Koszalina, 
- członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu. 
4. W razie niezwołania posiedzenia Rady na wniosek, o którym mowa w pkt 4, posiedzenie Rady może 
zwołać Prezydent Miasta a do prowadzenia obrad wyznaczyć jednego z członków Rady. 
 
§ 6. 1. Przewodniczący Rady ustala terminy, porządek obrad i tematykę spotkań.  
2. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia osoby spoza składu Rady, artystów, twórców, 
animatorów kultury, organizatorów imprez w szczególności osoby posiadające wiedzę i doświadczenie  
w zakresie spraw będących przedmiotem obrad. 
3. W posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć: radni Rady Miejskiej   w Koszalinie, 
w szczególności członkowie Komisji Kultury, dyrektorzy instytucji kultury, prezesi organizacji 
pozarządowych działających w obszarze kultury, kierownicy domów i placówek kultury oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 
 
§ 7.1. Posiedzenia Rady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady.  
2. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał. 
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.   W razie równej  liczby głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego. 
4. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia. 
5. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Prezydentowi Miasta. 
 
§ 8. 1. Obsługę organizacyjno – techniczną Rady zapewnia Wydział kultury i Spraw Społecznych do 
zadań którego należy: 
-  wyznaczenie pracownika na stałe współpracującego z Radą, 
- powiadamianie członków Rady o terminie i tematyce posiedzenia – na podstawie informacji 
przekazanej przez Przewodniczącego Rady. Powiadomienie może nastąpić drogą pocztową, 
telefonicznie, elektronicznie lub osobiście. 
- zapewnienie lokalu na posiedzenie Rady. 
- przygotowanie niezbędnych do zaopiniowania lub rozpatrzenia materiałów. 
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady. 
- przygotowanie protokołów z obrad Rady. 
 
§ 9. Zmiany treści niniejszego Regulaminu następują na wniosek Rady, po zatwierdzeniu przez 
Prezydenta Miasta. 


