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z dnia 06 września201i r.

zmieniające zalządzenie w sprawie regulaminu organizaryjnego OśrodkaKultury w
Drawsku Pomorskim

Na podstawie $20 Statt'hl ośrodkaKultury w Drawsku Pomorskim stanowiącego
załryznlk do uchwĄ Nr WVI|/27I|2001 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z drna 27
kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu ośrodkowi Kulhry w Drawsku Pomorskim @z.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz.485; z 2004 r. Nr 19, poz.358, z 2006 r. Nr
37'poz.623' zŻ009 r. Nr 71, poz. |877), zarządza się, co następuje:

w

Drawsku Pomorskim
$1' Do regulaminu organizacyjnego ośrodka Kultury
stanowiącego załączr:rik do zarządzeńa Nr 1412009 Dyrektora ośrodka Kultury w Drawsku
Pomorskim z dnta 28 płżdnemika 2009 r. w sprawie regulaminu ośrodka Kuitury w
Drawsku Pomorskim wprowadza się następujące zrniany:

1) zrnienia się schemat organlzacy1tly ośrodkastanowiący załączlllk do regulaminu
organizacyjnego ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, który otrzymuje brzmienie'
jak w załączrriku do niniejszego zarządzerna;

2) w
''3.

$2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Daał imprez i edukacji kulturalnej tworzą następujące stanowiska:
l) kierolrnik działu imprez i edukacji kulturalnej;
2) instruktor ds. muzyki,

3) instruktor ds. plastyki,
4) instruktor ds' tańcą
5) instruktor ds. teatru;
6) instrŃtorzy - opiekunowie świetlic;
7) instruktorzy sekcji i zespołów zainteresowań.'';
3)$ 17 otrzymuje

brzmienie:

,,l. Kierownik działu imprez i edukacji

kulturalnej podporządkowany

jest

D1rektorowi
ośrodka.
2. Do głównych obowiązków kierownika działu imprez i edukacji kulturalnej naleĄ w
szczególności :
1) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonegodla pracowników działu imprez i
edukacji kulturalnej;

3) planowanie działalnościmerytorycznej działll przy ścisłymwspółd nalmtu z

dyrelilorem;
4) nadzór nad całokształtem działalnościdziału w zakresie planowania i organizacji pracy;
s) opracowywanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Dy'rektora o,ś.odka'
organizatorą innych insqrtucji kultury, prasy, radia, iĘ.;
ó) otganizacja działalnościAmatorskiego Ruchu ArtysĘcznego;
7) wspóĘraca z agencjani arĘsĘcznymi i instytucjami w zakresie organizacji imprez o
charakterze miejskim i lokalnym;
8) opracowywanie
przeslanie potencjalnym odbiorcom oraz instytucjom ofert
organizowanych imprez i realizowanych zadań arĘstycznych;
e) przygotowy'wanie niezbędnych dokumentacji realizowanych przez ośrodek imprez;

i

poszukanie informacji o możliwościachpozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowania insgtucji;
11) reprezentowanie Dyrektora ośrodka podczas jego nieobecności z prawem do
podpisywania bieĄcych dokumentów merytorycznych i finansowych, lecz bez pruuła
podpiry.wania decyzji kadrowych i innych ważnych deoyzji doĘczryych działalnościi
fuŃcj onowania ośrodka;
12) organizacja imprez komercfinych i na zlecenie;
13) prowadzenie zespołów taneczrych zgodnie z wyuczoną specja1nością.''
10)

przy czyfi zgodtie z brzrnieniem $17 statutu ośrodkaKultury w Drawsku Pomorskim
stanowiącego załączmk do uchwĄ Nr XXVII/271/2001 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnla 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu ośrodkowi Kultury w
Drawsku Pomorskim @z Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 485; z 2004 r. Nr
19, poz. 358, z 2006 r. Nr 37, poz. 623, z 2009 r. Nr 71, poz. 1877), Bumristrz Drawska
Pomorskiego zaopiniował proj ekt ninlejszego zaruądzenia pozytywnie.
$2. Z,arządzenie wchodzi w

Ącie z dniem 1 pździemika2}Il

r.
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