ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA KULTURY
z dnia 21 grudnia 2004r.
w sprawie powołania Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) 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. Przedmiotem działania Rady jest w szczególności:
a) opiniowanie i doradzanie ministrowi w zakresie przygotowywanych
projektów aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych
działających w sektorze kultury,
b) opiniowanie i doradzanie ministrowi w zakresie wykorzystania funduszy
europejskich dla sektora kultury.
§ 3. 1. W skład Rady wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych,
działających w sferze kultury zaproszeni do Rady przez ministra.
2. Do udziału w pracach Rady mogą zgłaszać się także samodzielnie, znaczące
organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.
3. Wnioski samodzielnie zgłaszających się organizacji będą rozpatrywane w
terminie do 21 dni.
4. Członkowie Rady, w liczbie do 30 osób, powoływani są na okres 5 lat.
5. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.
§ 4. 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz
sekretarza.
2. Rada może wyłonić ze swego grona zespoły do opracowania ocen służących
przygotowaniu opinii.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący na wniosek ministra lub
Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady zawiadamiani są o terminie, miejscu i przewidywanym
porządku posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 6. 1. Rada wyraża swoje opinie w drodze uchwały.
2. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu
Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Uchwała Rady podpisywana jest przez jej Przewodniczącego.
5. Wnioski dotyczące spraw personalnych głosowane są tajnie.
§ 7. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący Rady i jej sekretarz.
2. Do protokołu dołącza się opinię Rady a także inne dokumenty rozpatrywane
w czasie jej posiedzenia.
§ 8. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Współpracy z
Samorządami i Upowszechniania Kultury w Ministerstwie Kultury.
§ 9. Koszty podróży związane z udziałem w posiedzeniach Rady finansowane
są z budżetu ministra.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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