UCHWAŁA NR 519/XXX/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej
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 ze zm.),
- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 194 ze zm.),
- § 15 statutu Teatru Ziemi Rybnickiej wprowadzonego Uchwałą Nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia
22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi
Rybnickiej
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W statucie Teatru Ziemi Rybnickiej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Miasta
Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu
Teatrowi Ziemi Rybnickiej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedziba TZR mieści się w Rybniku przy placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Do podstawowych zadań TZR należy:
1. organizowanie spektakli teatralnych, operowych, kabaretowych i innych, z uwzględnieniem potrzeb
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
2. koordynowanie organizacji plenerowych imprez miejskich, m.in. obchodów świąt narodowych,
a także okazjonalnych przedsięwzięć,
3. animowanie życia muzycznego poprzez organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych
i innych form muzycznych,
4. organizowanie wystaw, konkursów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych
cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej,
5. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych,
organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów
hobbystycznych,
6. upowszechnianie sztuki filmowej,
7. współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami
i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
8. prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki
w Klubie Kultury „Harcówka”,
9. prowadzenie administracji i obsługa estrady plenerowej w Parku im. Adama Fudalego,
10. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, audiowizualnej, poligraficznej i impresaryjnej,
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11. kompleksowe prowadzenie i obsługa Punktu Informacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Jana III
Sobieskiego 20 oraz wypełnianie obowiązków wynikających z funkcjonowania punktu w systemie Śląski
System Informacji Turystycznej,
12. gromadzenie i udzielanie informacji dotyczących Rybnika w zakresie m.in.: atrakcji turystycznych,
aktualnego stanu bazy turystycznej, w tym: bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
sportowej i społecznej oraz wydarzeń i ciekawostek z życia Rybnika, planów inwestycyjnych, konsultacji
społecznych, oferty biznesowej, itp.,
13. budowa wizerunku Miasta jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz popularyzowanie i rozwijanie
oferty turystycznej Rybnika,
14. organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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