UCHWAŁA Nr ..................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ......................................
w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 t.j.), w zw. z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987) oraz art. 9
ust. 1 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października
2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. Par. 10 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„usług z zakresu digitalizacji, fotografii i rekonstrukcji cyfrowej obiektów i eksponatów
zabytkowych oraz usług grafiki komputerowej;”
2. W par. 10 ust. 2, po punkcie 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i wprowadza
się nowe punkty o brzmieniu:
„6) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, np. albumów, książek, plakatów,
pocztówek, filmów, pamiątek turystycznych i innych wyrobów związanych
tematycznie z działalnością Muzeum;
7) wykonywania oraz sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
8) odpłatnego organizowania na zlecenie innych podmiotów imprez kulturalnych,
naukowych, edukacyjnych, w tym m.in. konferencji, sympozjów, szkoleń, koncertów,
wystaw, pokazów, spektakli;
9) usług wspomagających edukację i jej pozaszkolne formy;
10) pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów, w szczególności do reprodukowania,
filmowania, fotografowania i kopiowania;
11) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego.”
3. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§2
Przekazuje się projekt uchwały do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone do Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie wynikają
z konieczności konkretyzacji form dodatkowej działalności, jaką jest działalność
gospodarcza Muzeum. Umożliwią one rozwinięcie działalności dodatkowej, z której
dochody będą służyły realizacji zadań statutowych.
Wprowadzone i zmodyfikowane punkty w projekcie statutu uściślają zakres
prowadzonej przez Muzeum działalności. Zmiany dotyczą m. in. usług handlowych w szczególności wykonywania oraz sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz
pamiątek, ale także sprzedaż publikacji, filmów, pamiątek turystycznych itp. Muzeum
chce też wprowadzić zapis dotyczący świadczenia usług z zakresu digitalizacji,
fotografii i rekonstrukcji cyfrowej obiektów i eksponatów zabytkowych.
Kolejną propozycją zmian jest wprowadzenie zapisu dotyczącego wynajmu
pomieszczeń oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego. Wiąże się to
z pojawiającymi się możliwościami odpłatnego udostępniania sprzętu, którego
właścicielem jest Muzeum.
W dotychczasowych zapisach statutowych brakowało również informacji
o możliwości odpłatnego realizowania na zlecenie innych podmiotów działań
kulturalnych, naukowych i edukacyjnych oraz usług wspomagających edukację i jej
pozaszkolne formy.
Zawarcie powyższych uregulowań w statucie znacznie ułatwi podjęcie dodatkowej
działalności gospodarczej.

