
PROJEKT 

UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie  
 

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. 
zm.),  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

W Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie nadanemu Uchwałą 
Nr XLI/712/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Domu Kultury w Rzeszowie (Dz. Urz. 
Woj. Podk. z 2017 r. poz. 2932), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt. 1 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się aktualny publikator:  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.); 

2) w § 1 w pkt. 2 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się aktualny publikator: 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.); 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Celem działania Wojewódzkiego Domu Kultury jest przygotowanie 
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków 
dla rozwoju jego aktywności kulturalnej oraz upowszechnianie i przybliżanie 
krajowych i światowych osiągnięć kultury naukowej i technicznej.”; 

4) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 12, który otrzymuje brzmienie: 
„12) popularyzacja nauki poprzez wyjątkową ofertę programową,  
w szczególności powiązaną z inteligentnymi specjalizacjami województwa 
podkarpackiego,”; 

5) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 13, który otrzymuje brzmienie: 
„13) ukazywanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie.”; 

6) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 
„9) prowadzenie podkarpackiego centrum nauki – instytucji popularyzującej 
naukę, wiedzę i innowację.”; 

7) w § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 
„4) usług szkoleniowych,”; 

8) w § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 
„5) najmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego.”; 

9) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wyodrębnia w swojej strukturze 
organizacyjnej jednostki wyspecjalizowane –  Podkarpacką Komisję Filmową 
oraz podkarpackie centrum nauki.”; 

10) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zakres zadań Podkarpackiej Komisji Filmowej oraz podkarpackiego 
centrum nauki zostanie określony w regulaminie organizacyjnym 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.”; 

11) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Dyrektor zarządza Wojewódzkim Domem Kultury przy pomocy dwóch 
Zastępców Dyrektora.”; 

12) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody 
Zarządu.”; 

13) dodaje się § 9 a, który otrzymuje brzmienie: 
„§ 9 a. 1. Organem doradczym w sprawach związanych z działalnością 

podkarpackiego centrum nauki jest Naukowa Rada Programowa licząca 
nie mniej niż pięciu członków.  

2. Członków Naukowej Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd 
Województwa Podkarpackiego spośród osób reprezentujących 
środowiska samorządowe, naukowe, kulturalne i edukacyjne oraz inne 
związane z zakresem działalności podkarpackiego centrum nauki. 

3. Naukowa Rada Programowa wybiera ze swojego grona 
przewodniczącego.  

4. Kadencja Naukowej Rady Programowej trwa trzy lata.  
5. Do kompetencji Naukowej Rady Programowej należy w szczególności: 

1) opiniowanie programu działalności merytorycznej podkarpackiego 
centrum nauki; 

2) przedstawianie Dyrektorowi propozycji nowych przedsięwzięć, objętych 
zakresem działalności podkarpackiego centrum nauki; 

3) inicjowanie strategicznych działań podkarpackiego centrum nauki; 
4) wzmacnianie relacji między podkarpackim centrum nauki,  

a środowiskiem naukowym, kulturalnym i edukacyjnym regionu.  
6. Udział w pracach Naukowej Rady Programowej ma charakter społeczny. 
7. Organizację i szczegółowy sposób działania Naukowej Rady Programowej 

określa uchwalony przez nią regulamin.”. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie 
 

 Zmiany w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wynikają  
z podjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego: 

- uchwały nr 396/8296/18 w dniu 06.02.2018 r., w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, 

- uchwały nr 403/8448/18 w dniu 02.03.2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego dalszego postępowania w odniesieniu do projektu pn. „utworzenie 
podkarpackiego centrum nauki”. Zgodnie z którą podjęto decyzję, że ww. projekt 
będzie realizowany przez jedną z wojewódzkich instytucji kultury, tj. Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie. 

Ponadto dostosowano publikatory ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych do aktualnie 
obowiązujących. 

 
 Następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa projekt zmian  
w Statucie został skierowany do konsultacji jedynie z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Podkarpackiego, ponieważ przy WDK w Rzeszowie 
nie działają związki zawodowe. Organizacja odstąpiła od opiniowania ww. 
dokumentu. W takiej sytuacji projekt uchwały można dalej procedować, tj. 
przedłożyć do uchwalenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
 
 Ostatecznie, aby uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego weszła w życie 
musi zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wejście w życie 
ma miejsce po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 t.j.). 
 


