
 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR          

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 

w sprawie wyrażenia stanowiska. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa 

Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 

ze zm.) oraz w związku z § 7 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Domu Kultury  

w Rzeszowie, nadanego Uchwałą Nr XLI/712/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 2932  

ze zm.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z realizacją przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie projektu 

„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” wyraża się wolę nadania placówce,  

która powstanie w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nazwy: Podkarpackie 

Centrum Nauki „Łukasiewicz”. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego  

oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie wyrażenia stanowiska 

  

  

Niniejsza uchwała inicjuje proces nadania pełnej nazwy Podkarpackiemu 

Centrum Nauki i ma charakter kierunkowy (intencyjny). Związanie tej tworzonej 

obecnie, nowoczesnej placówki popularyzowania wiedzy i nauki z osobą 

pochodzącego i związanego z Podkarpaciem wybitnego wynalazcy,  

innowatora  i przemysłowca, jakim był Ignacy Łukasiewicz, jest tym bardziej zasadne, 

że aktualne prace nad rewitalizacją marki Podkarpacia zmierzają do jej 

skoncentrowania wokół osoby i dokonań Ignacego Łukasiewicza. 

W trakcie przygotowywania niniejszej uchwały został nawiązany  

kontakt  z dyrekcją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 

Łukasiewicza w Bóbrce w trakcie którego poinformowano przedstawiciela  

Muzeum  o inicjatywie wykorzystania nazwiska Ignacego Łukasiewicza do nadania 

nazwy nowopowstającej placówce Województwa Podkarpackiego. 

Podkarpackie Centrum Nauki, budowane jest w okolicy lotniska Rzeszów – 

Jasionka. Aktualnie jest to projekt o wartości ogółem 88 578 078,24 zł, dofinansowany 

ze środków Unii Europejskiej, realizowany przez zespół projektowy funkcjonujący  

w ramach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na mocy Uchwały Nr LIII/902/18 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian  

w statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz Zarządzenia Nr 18/2018 

Dyrektora WDK w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie realizacji projektu  

pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. 

Procedura nadania nazwy Podkarpackiemu Centrum Nauki wg aktualnego 

stanu prawnego będzie miała następujący przebieg: 

- po przyjęciu niniejszego projektu uchwały Sejmiku przygotowane zostanie pismo  

z prośbą o opinię w tej kwestii do Naukowej Rady Programowej działającej jako organ 

doradczy w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w sprawach 

związanych z działalnością podkarpackiego centrum nauki (opinia nieobligatoryjna); 

- zgodnie ze wskazaniem zawartym w opinii Radcy Prawnego tutejszego Urzędu 

wystąpiono do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, który opiniuje pod względem historycznym wnioski o trwałe 



 

upamiętnienie wybitnych postaci o wydanie opinii w stosunku do osoby Ignacego 

Łukasiewicza. 

Następnie istnieje możliwość dokonania przez Dyrektora WDK w Rzeszowie 

zmiany Regulaminu organizacyjnego WDK w Rzeszowie, w trybie, w jakim Regulamin 

ten został nadany, tj. po za zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego 

i nadania nowej nazwy Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” wewnętrznej 

wyspecjalizowanej jednostce, działającej  w strukturach organizacyjnych WDK  

w Rzeszowie, tj. podkarpackiemu centrum nauki. 

Ponadto po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „Utworzenie 

podkarpackiego centrum nauki” rozważona zostanie wersja wydzielenia  

z WDK  w Rzeszowie nowej instytucji kultury pn. Podkarpackie Centrum Nauki 

„Łukasiewicz” i wtedy nazwa ta zostanie nadana w pierwszym statucie tej instytucji 

kultury. Statut nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 


