ZARZ",DZENIE Nr ~1g~ IVIII/19
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia
rvu\~ 2019 r.

a,

w sprawie powolania Rady
"Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi".
Na podstavvie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. l;. z 2019 r. poz. 506) w zwiqzku z uchwalq Nr VII/234119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
'27 marca 2019 r. w sprawie przyj~cia "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej
\\ Lodzi"
zarz~dzam,
~

co

nast~puje:

I. Powoluj~ Rad~ ,.Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi",

z\\unq dalej Radq. w skladzie:
1-13):

lo1anta Slawinska-Ryszka - przedstawicielka Wydzialu
Kultury w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem
Urz~du Miasta Lodzi;
Beata lachimczak - przedstawicielka Wydzialu Edukacji
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz~du Miasta
Lodzi;
Anna Ciszowska - przedstawicielka zespolu eksperckiego
opracowujqcego zalozenia Programu;
Agata Dawidowicz - przedstawicielka miejskiej instytucji
kultury;
Anna Michalska - przedstawicielka miejskiej instytucji
kultury;
Monika Tomczyk - przedstawicielka miejskiej instytucji
kultury;
Michal R6zanski - przedstawiciel 16dzkiej plac6wki
oswiatowej;
Malgorzata Tomaszewska - przedstawicielka 16dzkiej
plac6wki oswiatowej;
Dominika Walicka - przedstawicielka 16dzkiej plac6wki
oswiatowej;
Aneta Madziara - przedstawicielka L6dzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego;
Marta
Pszonak
przedstawicielka
orgamzaCJI
pozarzqdowej realizujqcej powierzone zadania publiczne
z zakresu edukacji kulturalnej;
Monika Goetzendorf-Grabowska
przedstawicielka
organizacji pozarzqdowej realizujqcej powierzone zadania
publiczne z zakresu edukacji kulturalnej;
Anna Kolodziejczak - przedstawicielka Komisji Dialogu
Obywatelskiego ds. Kultury.

~

2. Regulamin dzialania Rady stanowi zalqcznik do zarzqdzenia.

~ 3. Zobowiqzuj(,? kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urz(,?du Miasta Lodzi, oraz
kicrownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, do wsp61dzialania z Radq oraz udzielania
niezb(,?dnej pomocy w sprawach zwiqzanych z zakresem zadan Rady, a pozostajqcych we
\\Iasci \\osci danej kom6rki organizacyjnej lub miej skiej jednostki organizacyjnej.
~

4. Wykonanie
zarzqdzenia
powierzam
Dyrektorowi
Wydzialu
Kultury
\\ Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urz(,?du Miasta Lodzi i Dyrektorowi Wydzialu
h.iukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz(,?du Miasta Lodzi.
~

5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr ~1~9 /VIIIIl9
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia

!l.3 mo-.\\\

2019 r.

Regulamin dzialania
Rady "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi"
~

1. 1. Rada jest cialem doradczym i opiniodawczym w zakresie realizacji "Programu
\\sparcia i roz\\oju edukacji kulturalnej w Lodzi", zwanego dalej Programem.
2. Kompetencje i zadania Rady okresla uchwala Nr VIII234119 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjycia "Programu wsparcia i rozwoju edukacji
kulturalnej w lodzi".
~

2. 1. Czlonk6w Rady powoluje Prezydent Miasta Lodzi.
2. W sklad Rady wchodzi trzynastu czlonk6w.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwolujq Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie
Ciospodarowania Majqtkiem Urzydu Miasta Lodzi i Dyrektor Wydzialu Edukacji
\\ Dcpartamcncie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi.
-J.. Rada na plerwszym posiedzeniu wybiera sposr6d swych czlonk6w
Pr/c\\ oclnicz,-wego. Wiceprzewodniczqcego oraz Sekretarza.
5. Odwolanie Przewodniczqcego oraz/lub Wiceprzewodniczqcego nastypuje
na \\ niosek co najmniej piyciu czlonk6w Rady. Glosowanie w sprawie odwolania
Prze\\odniczqcego oraz/lub Wiceprzewodniczqcego odbywa siy w obecnosci co najmniej
sicdmiu czlonk6\v Rady podczas glosowania.
6. Czlonko\vie Rady wykonujq swoje obowiqzki osobiscie i nie mogq w tym zakresie
udzielic pdnomocnictwa innym osobom.
7. Kadencja czlonk6w Rady konczy siy z uplywem trzech lat od dnia powolania Rady
przez Prezydenta Miasta Lodzi. Kazdy czlonek Rady moze pelnic funkcjy przez wiycej niz
.icdnq kadencj~.
8. Czlonkowstwo w Radzie rna charakter spoleczny i nie jest wynagradzane.
9. Czlonkostwo w Radzie ustaje na skutek smierci, rezygnacji bqdz odwolania ze skladu
Rack
~

3. Do zadaJ1 Przewodniczqcego Rady nalezy:
1) z\\olywanie posiedzen Rady z inicjatywy wlasnej, na wniosek innego czlonka Rady,
na \\ niosek Dyrektora Wydzialu Kultury w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem
lrz~du Miasta lodzi lub Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji
i Sportu Urzt;du Miasta Lodzi;
:2) ponoszenie odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonywanie powierzonych
zaclaIl:

:1)

biez'1Ca v'vsp61praca z Wydzialem Kultury w Departamencie Gospodarowania Maj<ltkiem
lrz~du Miasta Lodzi i Wydzialem Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Lrz~du Miasta Lodzi.
~

4. 1. Posiedzenia Rady odbywaj'l siy w miary potrzeby, nie rzadziej jednak niz dwa
ra/\ \\ roku.
2. Posiedzenia Rady odbywaj'l siy w siedzibie Wydzialu Kultury w Departamencie
(juspodarO\vania Maj'ltkiem Urzydu Miasta Lodzi lub Wydzialu Edukacji w Departamencie
Pracy. Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi lub innym miejscu wybranym w porozumieniu
/ ezlonkami Rady.
3. Posiedzenia Rady zwolywane S'l na podstawie zawiadomien, ktore powinny bye
\\yslane czlonkom Rady co najmniej 7 dni przed dat'l posiedzenia.
4. Przewodnicz'lCY kieruje pracami Rady. Przewodnicz'lcy kieruje dyskusj'l i udziela
glosu czlonkom oraz zaproszonym gosciom. Wiceprzewodnicz'lcy - w zastypstwie
Przc\\odnicz'lcego
wykonuje
wszelkie
prawa
obowi'lzki
przysluguj'lce
Przcwodnicz<lcemu.
5. Przy ustalaniu porz'ldku obrad Przewodnicz'lcy Rady moze uwzglydnic wnioski
o umieszczenie okreslonych spraw w porz'ldku obrad posiedzenia Rady zlozone przez
c/!onk6w Rady.
6. Kazdy czlonek Rady ma jeden glos. Rada podejmuje uchwaly zwykl'l wiykszosci'l
g!OSl'l\\. W razie rownego rozkladu glosow 0 wyniku glosowania decyduje glos
Prze\\odniczqcego.
7. GtosO\vania odbywaj'l siy w trybie jawnym, z wyl'lczeniem glosowan dotycz'lcych
spnm osobowych. Rada moze w drodze uchwaly wyl'lczye jawnose glosowania.
8. Uchwaly podjyte przez Rady podpisuj'l czlonkowie Rady uczestnicz'lcy
\\ posiedzeniu. na ktorym uchwaly zostaly podjyte. Czlonek Rady glosuj'lcy przeciwko
ue!male ma prawo zlozye pod tresci'l uchwaly swoj podpis z zaznaczeniem zdania odrybnego
zg!oszonego do protokolu. Uchwaly Rady stanowi'l zal'lczniki do protokolu z posiedzenia
Rack
9. Bel' odbycia posiedzenia Rady mog'l bye podjyte uchwaly, jezeli wszyscy
cz!onkowie Rady wyraz'l zgody na glosowanie pisemne. W przypadku glosowania pisemnego
Przewodniczqcy Rady dorycza, za posrednictwem poczty elektronicznej, projekt uchwaly
\\szystkim czlonkom Rady. ktorzy w terminie tygodnia od doryczenia projektu uchwaly mog'l
zlozye swoj glos na pismie. W sytuacji, gdy w terminie dwoch tygodni od dnia doryczenia
I'rojektu uchwaly czlonkowi Rady, jego oswiadczenie 0 wykonaniu prawa glosu nie zostalo
don;czone do Wydzialu Kultury w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem Urzydu
!Vliasta Lodzi. przyjmuje siy. ze ten czlonek Rady nie bral udzialu w glosowaniu. Glosowanie
piscmne jest wazne. jezeli bralo w nim udzial co najmniej siedmiu czlonkow Rady.
10. Wyniki glosowan w trybie korespondencyjnym oraz inne dokumenty S'l rozsylane
/<1 pomocq poczty elektronicznej do wszystkich czlonkow Rady.
11. Rada. po zasiygniyciu pozytywnej opinii Dyrektora Wydzialu Kultury i Dyrektora
\\'ydzialu Edukacji. moze tworzye zespoly robocze, okreslaj'lc szczegolowo zakres
i zasady ich pracy. W sklad zespolow mog'l wchodzie czlonkowie Rady oraz zaproszeni
eksperei i doradcy. ktorych wiedza i kompetencje s'l istotne dla realizacji celow Programu.

12. Obslllg~ administracyjno-organizacyjn't Rady zapewnia
\\ Dcpartamencie Gospodarowania Maj'ttkiem Urz~du Miasta Lodzi.
~

Wydzial

Kultury

5. 1. Z posiedzen Rady sporz'tdza si~ protokoly.
2. Posiedzenia Rady Set protokolowane przez protokolanta, kt6rym jest Sekretarz Rady
lub. \\ wypadkll jego nieobecnosci, inna wyznaczona przez Przewodnicz'tcego Rady osoba
~posr6d czlonk6w Rady.
3. Projekt protokolll z posiedzenia Rady jest przesylany jest do akceptacji drog't
clcktronicznq czlonkom Rady oraz osobom, kt6re braly udzial w posiedzeniu Rady, kt6rego
dotyczy protok61.
4. Protok61 jest podpisany przez osob~ go sporz'tdzaj'tc't oraz przez wszystkich
obccnych na posiedzenill Rady, niezwlocznie po jego sporz'tdzeniu i akceptacji.
5. Protokoly z posiedzen Rady przechowywane Set w Wydziale KlIltury
\\ Dcpartamencie Gospodarowania Maj'ttkiem Urz~du Miasta Lodzi.

