X sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 22
lipca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali audytoryjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4
w Rzeszowie.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z
części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez
Województwo Podkarpackie 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów”
Spółka Akcyjna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w
Rzeszowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Rewizyjnej Województwa Podkarpackiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji
Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz
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PROJEKT

Uchwała Nr ………. /………. /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………………… 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz § 19 ust. 2 pkt. 7 i § 22 ust. 2
Uchwały nr XVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada
2012 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 2958),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na
udostepnienie w formie nieodpłatnego korzystania przez okres 6 lat, pomieszczeń
o

łącznej

powierzchni

157,14

m²

Szpitalnego

Oddziału

Ratunkowego,

zlokalizowanych w Bloku C, na poziomie „00” Szpitala przy ul. Monte Cassino 18
w Przemyślu dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zawarcia umowy
o partnerstwie w związku z realizacją projektu pn.: „Tryby obsługi Pacjenta
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Pisemnym wnioskiem Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udostepnienie w formie
nieodpłatnego korzystania przez okres 6 lat, pomieszczeń o łącznej powierzchni
157,14 m² Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zlokalizowanych w Bloku C, na
poziomie „00” Szpitala przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, w celu zawarcia umowy o partnerstwie w związku
z realizacją

projektu

Ratunkowym”.

pn.:

„Tryby

Pomieszczenia

obsługi

Pacjenta

udostępniane

w

obejmować

Szpitalnym
będą

Oddziale

część

holu,

rejestrację, poczekalnię, korytarz przy boksie segregacji medycznej nr 1/27 i boksy
segregacji medycznej nr 1/27 i 1/28).
W/w projekt obejmować będzie dostawę, montaż i uruchomienie systemów
w podziale na części – zadania:


zadanie nr 1 - fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie
oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie segregacji medycznej oraz
sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz,
przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem
kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami)
i szkoleń dla operatorów i administratorów,



zadanie nr 2 – licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze
szkoleniami dla personelu medycznego,



zadanie nr 3 – fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania
pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.
Przeznaczone pomieszczenia wykorzystywane będą na przeprowadzanie

szkoleń personelu z zakresu obsługi przedmiotowego projektu oraz szkoleń
medycznych.
W związku z faktem, iż udostepnienie pomieszczeń o których mowa powyżej
nie koliduje z działalnością statutową Szpitala, a także pozytywnym zaopiniowaniem
wniosku przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, proponuję wyrazić zgodę na
nieodpłatne korzystanie z wnioskowanych pomieszczeń.
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PRO J E K T
UCHWAŁA Nr

/19

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie
400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna
Na podstawie art. 18 pkt 19) lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na objęcie 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji
Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna przez Województwo Podkarpackie,
o cenie nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za akcję, za kwotę 4 000 000,00
zł (słownie: cztery miliony złotych).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Inwestycje przewidziane przez Spółkę w 5-letnim planie rozwoju Spółki są
przeznaczone na dostosowanie infrastruktury leczniczej do standardów nakładanych
przez NFZ i ZUS dla wykonywania zadań w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia. W celu realizacji kontraktów z ZUS i NFZ Spółka planuje przeprowadzić
inwestycje modernizacyjno- odtworzeniowe:
1) Modernizację Bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit";
2) Modernizację Sanatorium Uzdrowiskowego „Anna”;
3) Modernizację

pomieszczeń

Zakładu

Przyrodoleczniczego

w

Szpitalu

Uzdrowiskowym „Zimowit”;
4) Adaptację pomieszczeń po byłej kuchni w Szpitalu Uzdrowiskowym „Eskulap"
z przeznaczeniem na pomieszczenia dla potrzeb Zakładu Przyrodoleczniczego
„Eskulap";
5) Modernizację Sanatoriów „Gołąbek” i „Opatrzność” celem podniesienia ich
standardu oraz dobudowa oddzielnych kotłowni gazowych;
6) Przebudowę zabytkowego budynku fizykoterapii;
7) Modernizację energetyczną budynków „Eskulap” i „Teresa”.
W piśmie z dnia 5 kwietnia 2016 roku Województwo Podkarpackie złożyło
wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie
występowania pomocy publicznej w związku z planowanym podwyższeniem kapitału
zakładowego

spółki

przeznaczeniem

na

„Uzdrowisko
wkład

Rymanów”

własny

Spółki

S.A.
w

o

8 350

planowane

000,00
inwestycje.

zł

z
Do

przedmiotowego wniosku został dołączony 5 – letni plan rozwoju Spółki wraz z
dokumentem

opisującym

przyjętą

w „Uzdrowisku Rymanów” S.A. metodologię podziału kosztów i przychodów, na
podstawie której Spółka dokonuje odpowiedniego przypisania przychodów i kosztów
do danego rodzaju działalności, podziału na budynki oraz opcje lecznicze.
W piśmie z dnia 7 lipca 2016 roku Prezes UOKiK potwierdził, że planowane
wsparcie nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ skierowane zostanie na
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inwestycje związane z działalnością w ramach publicznego systemu opieki
zdrowotnej.
Planowane inwestycje miały być współfinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. We
wrześniu 2017 roku Spółka przygotowując wnioski o dofinansowanie ponownie
przeanalizowała i rozszerzyła zakres inwestycji, uaktualniła kosztorysy w oparciu
o bieżące ceny sprzętu i usług budowlanych oraz dostosowała zakres inwestycji do
regulaminu konkursu dotacji.
W 2018 roku Zarząd Spółki podpisał umowy o dofinansowanie wyżej
wymienionych inwestycji ze środków RPO i przystąpił do ich realizacji ogłaszając
przetargi na roboty budowlane i wyposażenie budynków sanatoryjnych. W wyniku
wzrostu w latach 2017-2018 kosztów materiałów budowlanych i kosztów pracy
w branży budowlanej rozstrzygnięcia postępowań przetargowych skutkowały
wzrostem kosztów realizacji zaplanowanych inwestycji. Wnioskowane przez Spółkę
dokapitalizowanie w kwocie 4 000 000,00 zł stanowić będzie uzupełnienie wkładu
własnego

Spółki

do

realizowanych

projektów.

Wszystkie

wymienione

w przedmiotowym wniosku inwestycje dotyczą budynków sanatoryjnych, w których
realizowane są kontrakty publiczne z Narodowym Funduszem Zdrowia lub Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.
W piśmie z dnia 18 czerwca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów stwierdził, iż przedmiotowe dokapitalizowanie nie stanowi pomocy
publicznej w rozumieniu artykułu 107 ust. 1 TFUE.
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UCHWAŁA Nr ..................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ......................................
w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 917), art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca
1998
r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), § 13 pkt 20 Statutu
Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr X/103/99
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2000 r. nr 22 poz. 168 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, uzgodniony z Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§2
Traci moc dotychczasowy Statut Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nadany
Uchwałą nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
października
2013 r., zmieniony Uchwałą nr XXVII/478/16 z dnia 26 września 2016 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania Statutu
Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie
Muzeum funkcjonowało w oparciu o Statut nadany Uchwałą nr XXXIX/769/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r., zmieniony
Uchwałą nr XXVII/478/16 z dnia 26 września 2016 r.
Obecny Statut Muzeum, opracowany na bazie poprzedniego, uzgodniony
został z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo DDKWM.6020.39.2018.ZG
z dnia 31 maja br.).
Zmiany wprowadzone w Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
wynikają
z konieczności wprowadzenia w dokumencie zapisu, dotyczącego realizacji zadań
z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
W związku z powyższym w § 6 dodano ust. 3 w brzmieniu:
„Dodatkowo Muzeum realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, określone odrębnymi przepisami.”
Ponadto w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzono aktualne publikatory, tj.:
1) ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917);
2) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
Doprecyzowano także ustawy na podstawie których działa Muzeum:
1) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245);
2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019
r. poz. 512);
Ze względu na zmianę ogólnopolskiego orzecznictwa, które nakazuje statuty
samorządowych instytucji kultury traktować jako akta prawa miejscowego,
zaistniała konieczność, aby nadać instytucji nowy statut zamiast wprowadzać
zmiany, jak to było praktykowane dotychczas.
Zgodnie z procedurą, po podjęciu przez Sejmik uchwały o nadaniu statutu,
zostanie on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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W uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – pismo DDK-WM.6020.39.2018.ZG
z dnia 31 maja 2019 r.

Załącznik do uchwały nr ………………
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……………….

STATUT
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, zwane dalej ,,Muzeum’’, jest samorządową
instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), zwanej dalej
„ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej’’;
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067 i 2245), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami”;
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
512);
5) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.
2. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez organizatora,
pod nr 6/99.
3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod numerem
PRM/11/98 i jest uprawnione do używania nazwy ,,Muzeum Rejestrowane’’.
4. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Rzeszów.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
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§ 4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: ,,Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie’’.
Rozdział 2
Zakres działania Muzeum
§ 5. Zakresem działania Muzeum jest ochrona dziedzictwa kulturowego, zgromadzonego
w Muzeum, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład
Muzeum, a także upowszechnianie wiedzy o dokonaniach narodowych w dziedzinie
archeologii, historii, sztuki i etnografii.
§ 6. 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności statutowej;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów
i materiałów dokumentacyjnych;
3) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz zabezpieczanie zabytków archeologicznych
nieruchomych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy
stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający
dostępność dla celów naukowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5
ust. 5 ustawy o muzeach;
5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
6) organizowanie i prowadzenie ekspedycji archeologicznych, w tym badań archeologicznych,
po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
7) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę, w szczególności
poprzez organizowanie koncertów, szkoleń, sesji i spotkań;
9) wdrażanie nowoczesnych technik cyfrowych do celów dokumentacyjnych, wystawowych
i edukacyjnych;
10) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych;
11) opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw oraz publikacji
popularnonaukowych i naukowych, z zakresu działalności Muzeum;
12) wypożyczanie zbiorów i przyjmowanie ich w depozyt;
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13) udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością Muzeum.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Muzeum realizuje na podstawie rocznych planów
działalności statutowej.
3. Dodatkowo Muzeum realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i obrony cywilnej, określone odrębnymi przepisami.
§ 7. 1. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii, sztuki, etnografii oraz archeologii.
2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1) dzieła malarstwa europejskiego, tworzące Galerię Dąmbskich;
2) muzealia historyczne, archiwalia, fotografie, związane w szczególności z historią
Rzeszowa i regionu Podkarpacia;
3) dzieła polskiej sztuki dawnej i współczesnej oraz wyroby rzemiosła artystycznego;
4) zabytki archeologiczne i dokumentację archeologiczną, dotyczące stanowisk z regionu
Podkarpacia;
5) muzealia etnograficzne i sztukę ludową, związane z regionem Podkarpacia.
§ 8. Muzeum współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją
rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, a
także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej oraz osobami fizycznymi.
§ 9. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według
zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje
ograniczenia działalności statutowej Muzeum.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
1) usług promocyjno–reklamowych;
2) oprowadzania po mieście oraz opracowywania szlaków turystycznych i tras
wycieczkowych;
3) usług z zakresu digitalizacji, fotografii i rekonstrukcji cyfrowej obiektów i eksponatów
zabytkowych oraz usług grafiki komputerowej;
4) usług konserwatorskich;
5) usług archeologicznych;
6) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, np. albumów, książek, plakatów,
pocztówek, filmów, pamiątek turystycznych i innych wyrobów związanych tematycznie
z działalnością Muzeum;

wróć
7) wykonywania oraz sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
8) odpłatnego organizowania, na zlecenie innych podmiotów, imprez kulturalnych,
naukowych i edukacyjnych, w szczególności konferencji, sympozjów, szkoleń, koncertów,
wystaw, pokazów, spektakli;
9) usług wspomagających edukację i jej pozaszkolne formy;
10) pobierania opłat za udostępnianie zbiorów, w szczególności do reprodukowania,
filmowania, fotografowania i kopiowania;
11) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego.
3. Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej wykorzystuje się na realizację zadań
statutowych.
Rozdział 3
Nadzór, zarządzanie i organizacja Muzeum
§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa
Podkarpackiego, zwany dalej ,,Zarządem’’.
§ 11.

1.

Działalnością

Muzeum

kieruje

Dyrektor

Muzeum,

zwany

dalej

,,Dyrektorem’’.
2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za
prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem
i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań
obronnych określonych odrębnymi przepisami;
2) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznej kontroli finansowej;
3) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
4) ustalanie planu finansowego Muzeum;
5) nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi
i materialnymi;
6) przedkładanie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności
statutowej oraz sprawozdań dotyczących Muzeum;

wróć
7) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych z działalności i rocznych planów
działalności statutowej Muzeum;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym umów o pracę z pracownikami Muzeum;
9) podejmowanie czynności wynikających ze stosunku pracy.
§ 12. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach.
§ 13. 1. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy Zastępcy.
2. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu zgody Zarządu.
§ 14. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania
oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu
Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji
Kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§ 15. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zadania komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny Muzeum.
2. Regulamin organizacyjny Muzeum nadaje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz
działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 16. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 11 członków,
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród kandydatów wskazanych przez
podmioty określone w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
§ 17. 1. W Muzeum działa Kolegium Doradcze, zwane dalej ,,Kolegium’’, jako organ
opiniodawczo-doradczy Dyrektora.
2. Kolegium składa się z 8 członków.
3. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor, spośród pracowników Muzeum.
4. Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza.
5. Opinie Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy
obecności co najmniej połowy składu Kolegium, w tym przewodniczącego.

wróć
6. Kadencja Kolegium trwa 2 lata.
7. Obsługę kancelaryjno–biurową Kolegium zapewnia Muzeum.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum
§ 18. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora na każdy rok w uchwale
budżetowej.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
§ 19. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla realizacji działalności statutowej
Muzeum.
§ 20. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez organizatora, w tym:
a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów;
2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego;
3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego Muzeum;
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator w trybie i na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 22. Zmian Statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …../…../…..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Województwa
Podkarpackiego.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 40 ust. 1 i 2 w zw. z § 41
ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r.
Nr 55, poz. 1449 oraz z 2019 r., poz. 2676)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego:
1) w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się z członkostwa w Komisji
następującego radnego:
Wojciecha Zająca,
2) na sekretarza Komisji wybiera się następującego radnego:
Karola Ożoga,
3) na członka Komisji wybiera się następującego radnego:
Mariusza Króla.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
Ze względu na fakt, iż do Kancelarii Sejmiku wpłynęły wnioski radnych
województwa podkarpackiego w sprawie rezygnacji z prac w Komisji oraz wnioski
wyrażające chęć pracy w tejże Komisji, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
uzasadnione.

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …../…../…..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą,
Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 48 ust. 1 pkt 3 i ust. 6
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r.
Nr 55, poz. 1449 oraz z 2019 r., poz. 2676)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
na członka Komisji wybiera się następującą radną:
Joannę Bril.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione ze względu na fakt, iż
24 czerwca 2019 ślubowanie złożyła obejmując tym samym mandat radnego
województwa podkarpackiego pani Joanna Bril. Zadeklarowała ona jednocześnie
zamiar pracy w Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …../…../…..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 48 ust. 1 pkt 8 i ust. 6
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r.
Nr 55, poz. 1449 oraz z 2019 r., poz. 2676)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się z członkostwa w Komisji
następujących radnych:
a) Ewę Draus,
b) Stanisława Kruczka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
Ze względu na fakt, iż do Kancelarii Sejmiku wpłynęły wnioski radnych
województwa podkarpackiego w sprawie rezygnacji z prac w Komisji, podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …../…../…..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 48 ust. 1 pkt 4 i ust. 6
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r.
Nr 55, poz. 1449 oraz z 2019 r., poz. 2676)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
1)
w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się z członkostwa w Komisji
następującego radnego:
Karola Ożoga,
2)

na członka Komisji wybiera się następującą radną:

Ewę Draus.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
Ze względu na fakt, iż do Kancelarii Sejmiku wpłynęły wnioski radnych
województwa podkarpackiego w sprawie rezygnacji z prac w Komisji oraz wnioski
wyrażające chęć pracy w tejże Komisji, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
uzasadnione.

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …../…../…..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 6
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r.
Nr 55, poz. 1449 oraz z 2019 r., poz. 2676)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju
Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
na członka Komisji wybiera się następującą radną:
Joannę Bril.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione ze względu na fakt, iż
24 czerwca 2019 ślubowanie złożyła obejmując tym samym mandat radnego
województwa podkarpackiego pani Joanna Bril. Zadeklarowała ona jednocześnie
zamiar pracy w Komisji Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego.

