Projekt
UCHWAŁA NR
2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu
z perspektywą do 2035

rozwoju

2018 r.
kultury w

Jastrzębiu-Zdroju

do

roku

2025

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§1

Przyjęcie
Programu
rozwoju
kultury
w
Jastrzębiu-Zdroju
z perspektywą do 2035, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

do

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

roku

2025

Uzasadnienie
Uchwała określa Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025
z perspektywą do 2035 ma na celu wskazanie kierunków rozwoju miasta w obszarze szeroko
rozumianej działalności kulturalnej w oparciu o tradycję, zasoby kulturalne miasta, bazę intelektualną,
infrastrukturę, obecne dokonania artystyczne twórców oraz oczekiwania mieszkańców.
Oczekiwanym efektem realizacji Programu jest umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa
w życiu kulturalnym miasta zgodnie z ich potrzebami oraz promocja Miasta, twórców, wytworów
działalności artystycznej i kulturalnej na obszarze województwa, kraju i poza jego granicami. Ludzie
kultury tworzą siłę polskiej kultury, dlatego chcemy ich wspierać przez całą drogę - od pomysłu do
rynku.
Program został stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą rozwijać się inteligentnie
i dynamicznie, przekraczając granice wyobraźni, tworzyć. Jastrzębie-Zdrój chce być miastem,
w którym w sposób innowacyjny wykorzystuje się potencjał twórczy środowiska artystycznego do
jakościowej poprawy przestrzeni publicznej, w tym instytucji użyteczności publicznej.
W procesie uzgadniania Programu, wzięto pod uwagę możliwości i kompetencje samorządu.
Samorząd rozpoznaje i zaspakaja potrzeby lokalnej społeczności w różny sposób m.in.
za pośrednictwem instytucji kultury, dla których są organizatorem, poprzez zlecanie lub powierzanie
zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym w trybie konkursów ofert na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za pomocą narzędzi ukierunkowanych na węższe
grupy beneficjentów, artystów reprezentujących różne branże kultury i sztuki, mieszkających
w Jastrzębiu-Zdroju (indywidualne nagrody i stypendia w dziedzinie kultury).
Kluczowymi partnerami w zakresie realizacji zadań publicznych w sferze kultury pozostaną
samorządowe instytucje kultury, które są - lub mogą być - atrakcyjnymi partnerami dla innych
podmiotów sektora kultury dla współrealizacji wielu zadań. Powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, akty wewnętrzne pozwolą na realizację poniższego Programu.
Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035
do wglądu w Biurze Rady Miasta.
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