ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
z dnia 29 maja 2006r.
w sprawie powołania Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.
U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§1.
1.

Powołuje się Radę Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, zwaną dalej „Radą”.

2.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”.
§ 2.

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy resortu z
organizacjami pozarządowymi,
b) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych, ważnych dla organizacji
pozarządowych działających w sektorze kultury,
c) opiniowanie i przygotowywanie propozycji w zakresie wykorzystania funduszy
europejskich dla sektora kultury.
§ 3.
1.

W skład Rady wchodzi 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2.

Członków Rady powołuje i odwołuje minister.

3.

10 członków Rady stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaproszeni
przez ministra

4.

Pozostali członkowie Rady wyłaniani są spośród kandydatów zgłoszonych
samodzielnie przez organizacje pozarządowe.

1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § ust.2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 31 października
2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr
220, poz. 1889).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz.177, z 2004r.
Nr 238,poz. 2390 i Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz.319.

5. Informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady,
mister umieszcza na stronach internetowych swojego urzędu. Formularz zgłoszenia
stanowi załącznik do informacji o rozpoczęciu procedury.
6. Zgłoszenia rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia procedury, o której mowa w
ust. 5
§ 4.
1. Kadencja Rady trwa cztery lata.
2. Minister odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
a) na jego wniosek,
b) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
popełnione z winy umyślnej.
§ 5.
1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
§ 6.
Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.
§ 7.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
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miesiące.
2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ministra lub
członków Rady w liczbie stanowiącej co najmniej jedną czwartą jej składu.
3. Przed zwołaniem Rady przewodniczący konsultuje termin posiedzenia z komórką
organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapewniającą obsługę
administracyjną Rady.
4. Członkowie Rady zawiadamiani są o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad,
co najmniej na 7 dni przed terminem spotkania.

§ 8.
1. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności,
wiceprzewodniczący lub sekretarz.
5. Decyzje dotyczące spraw personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.
§ 9.
Rada oraz zespoły problemowe mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem
doradczym, osoby spoza swojego grona.
§ 10.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i
sekretarz , a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący i sekretarz .
2.

Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty rozpatrywane w
czasie posiedzenia.
§ 11.

1. Członkowie Rady pełnią swoja funkcję społecznie.
2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w
pracach Rady.
3.

Koszty, o których mowa w ust. 2 finansowane są z budżetu ministra.
§ 12.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Sekretariat Ministra.
§ 13.
Traci moc zarządzenie nr 28 Ministra Kultury

z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie

powołania Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych ( Dz. Urz. MK Nr 8, poz. 47 ).

§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Kazimierz M. Ujazdowski

