UCHWAŁA M. ST. WARSZAWY

Uchwała Nr XXVH/881/2008
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 3 kwietnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/831/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w
sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „KADR”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.11) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.2) Rada m. st. Warszawy uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVI/831/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 31
sierpnia 2004 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom
Kultury „KADR” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 238, poz. 6397) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców
w obszarach kultury i edukacji ekologicznej;
2) rozbudzanie świadomości ekologicznej przy pomocy interaktywnych urządzeń i
zajęć oraz poprzez sztukę i edukację artystyczną, w tym prowadzenie lokalnego
ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze zwierzętarnią;
3) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej,
hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
4) propagowanie wzorców zachowań i kształtowanie postaw mieszkańców w duchu
poszanowania środowiska naturalnego przy wykorzystaniu wartości kulturowych
oraz nowoczesnych metod kształtowania i upowszechniania wiedzy;
5) tworzenie zaplecza edukacyjnego dla wspierania i uzupełniania programów z
zakresu edukacji ekologicznej i kulturalnej;
6) prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości
profesjonalnej;
7) inspirowanie działań ekologicznych, artystycznych, kulturalnych oraz form
spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
samorządowymi oraz innymi placówkami kultury i nauki;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą;
9) ukazywanie współzależności i współdziałania ekologii i kultury w procesie
zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska
naturalnego;
10) integrację społeczności lokalnej na rzecz aktywnego współtworzenia i ochrony
środowiska.”;
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2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury, w' szczególności przez:
1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach
edukacji kulturalnej i ekologicznej;
2) inspirowanie i organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, pokazów, spektakli,
koncertów, wystaw, uroczystości oraz imprez masowych o charakterze
edukacyjnym, artystycznym i kulturalnym;
3) organizowanie imprez, szkoleń, kursów i konferencji, tworzenie i prezentację
programów edukacyjnych i poznawczych oraz działalność wydawniczą z zakresu
kultury i ekologii;
4) organizowanie pokazów popularnonaukowych oraz zajęć warsztatowych w terenie;
5) współpracę z organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m. st.
Warszawy, organami Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, jednostkami
pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami, twórcami, liderami
społeczności lokalnej, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy;
6) współpracę z instytucjami, placówkami oświatowymi i oświatowowychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi
organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym lub działającymi na rzecz
środowiska naturalnego;
7) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Mokotów' w
Urzędzie m. st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w' Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(-)
Ewa Malinowska-Grupińska
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