UCHWAŁA NR 440/XXV/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 194),
- § 14 statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu wprowadzonego Uchwałą
Nr 557/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu
Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 557/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Industrialnemu
Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład struktury organizacyjnej Centrum Kultury wchodzą zabudowania Zabytkowej Kopalni
Ignacy: budynek dawnej stolarni, sprężarkowni i maszynowni szybu Głowacki, wieża ciśnień oraz budynek
Domu Kultury przy ul. Mościckiego 15”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:
1) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
2) rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
3) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych,
organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów
hobbystów,
4) podtrzymanie tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego,
5) współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami
i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
6) rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł
krajowej i światowej kinematografii,
7) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych
cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej, w tym
górniczej,
8) organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń,
9) inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
10) organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
11) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa kulturowego,
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12) konserwacja i ochrona zabytkowej substancji dawnej kopalni Ignacy oraz gromadzenie eksponatów,
13) zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów dóbr kultury (zabytków i materiałów dokumentacyjnych),
przyjmowanie depozytów, a także pozyskiwanie zbiorów drogą badań terenowych,
14) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania z zabytków i zbiorów,
15) prowadzenie badań i dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki kulturowej,
16) realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców
poprzez uruchomienie „telecentrum” jako publicznego punktu dostępu do Internetu,
17) prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych,
18) prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 13 Statutu,
19) inspirowanie i promowanie inicjatyw i działań rewitalizacyjnych na rzecz mieszkańców dzielnicy
Niewiadom oraz mieszkańców miasta Rybnika,
20) inspirowanie i promowanie innowacyjnych działań i inicjatyw,
21) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu inspirowanie i rozwijanie
w nich zdolności do realizacji działań innowacyjno-rewitalizacyjnych na terenie dzielnicy Niewiadom,
22) organizowanie różnorodnych form działalności kulturalno-edukacyjnej mającej na celu rozwijanie
infrastruktury dzielnicy odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społeczno-kulturalnym
jej mieszkańców,
23) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym
oraz podmiotami gospodarczymi.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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