Uchwała Nr XXI/ 182 /08
Rady Gminy Izabelin
z dnia 22 października 2008 r.

w sprawie reorganizacji i zmiany nazwy Gminnego Domu Kultury w Izabelinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 13 poz.128 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Gminny Dom Kultury w Izabelinie otrzymuje nazwę Centrum Kultury Izabelin, zwane dalej
Centrum.
§2
Zakres działania Centrum obejmuje prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnej z
załoŜeniami polityki kulturalnej Gminy.
§3
Centrum kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
§4
Statut Centrum zostanie przyjęty odrębną uchwałą.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Podstawową przesłanką proponowanych zmian jest integracja działalności kulturalnej,
promocyjnej i wydawniczej w ramach jednej jednostki organizacyjnej. Dotychczas
wymienione wyŜej działania prowadzone były w dwóch odrębnych jednostkach, co
powodowało kontrowersje kompetencyjne, brak jednolitej polityki w w/w sferach
działalności.
W celu osiągnięcia wysokich standardów i efektów w prowadzonej przez gminę polityce
kulturalnej i promocyjnej celowym jest utworzenie jednego ośrodka, który będzie prowadził
działalność w zakresie kultury jak i promocji gminy zarządzanego przez jednego managera.
Współpraca zagraniczna będzie sprzyjać wymianie kulturalnej, promocja słuŜyć ma
szerokiemu propagowaniu i informowaniu mieszkańców równieŜ o działaniach kulturalnych a
sprawne zarządzanie obiektem Centrum będzie przynosić wymierne efekty finansowe
Centrum Kultury Izabelin.
Centrum Kultury Izabelin będzie prowadziło wielokierunkową działalność zgodną z
załoŜeniami polityki kulturalnej i promocyjnej Gminy. Zadania będą wykonywane w kilku
pionach: Kultury, Public Relations, Wydawniczy, Współpracy Zagranicznej, Sportu,
Administracji.
Do podstawowych zadań Centrum w szczególności będzie naleŜało:
• Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
• Organizacja koncertów, imprez artystycznych, projekcji filmowych, wystaw oraz
innych form kulturalnych i oświatowych,
• Tworzenie warunków dla rozwoju twórczości profesjonalnej i amatorskiej,
• Prowadzenie działalności promocyjnej w gminie, w kraju i za granicą,
• Opracowywanie materiałów wydawniczych i promocyjnych gminy,
• Prowadzenie współpracy zagranicznej z gminami partnerskimi w kraju i za granicą,
• Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, współpraca z firmami, organizowanie spotkań
gospodarczych,
• Propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie,
• Redagowanie i wydawanie gazety lokalnej: „Listy do Sąsiada”

