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UCHWAŁA 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 

w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu  

 

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 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), art. 18 pkt 1 i 20 oraz art. 89 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668  

z późn. zm.),  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Nadaje się Statut Centrum Kulturalnemu w Przemyślu w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc dotychczasowy Statut Centrum Kulturalnego w Przemyślu nadany 

Uchwałą Nr XLIX/819/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 

2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu (Dz. Urz. Woj. 

Podk. z 2018 r. poz. 681). 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
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Uzasadnienie 

do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 

Centrum Kulturalnemu w Przemyślu  

Konieczność uchwalenia nowego Statutu Centrum Kulturalnego w Przemyślu 

wynika z nowych form aktywności tej instytucji w dziedzinie upowszechniania kultury 

i popularyzacji dziedzictwa. Doświadczenie, zasoby i kompetencje Centrum 

Kulturalnego oraz jego kadry umożliwiały od wielu lat prowadzenie licznych działań 

związanych z ochroną i krzewieniem dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. 

Dorobek instytucji w tej materii wyróżnia ją w sposób pozytywny na tle całego 

regionu.  

Zmieniające się uwarunkowania i potrzeby stworzyły konieczność bardziej 

intensywnych działań w tym zakresie w przestrzeni wirtualnej oraz tworzenie 

stosownych, profilowanych tematycznie narzędzi edukacji i komunikacji społecznej. 

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest utworzony przez samorząd województwa 

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, który jako ważne 

medium do zadań z dziedziny ochrony kresowego dziedzictwa potrzebuje – zgodnie 

z założeniami tego projektu – wyspecjalizowanego podmiotu do merytorycznej 

obsługi i rozwoju. Centrum Kulturalne w Przemyślu poprzez utworzony w 2020 r. 

Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej przygotowuje się 

do wspomnianej powyżej roli redakcyjnego i funkcjonalnego operatora Portalu, co 

wymaga właściwego odzwierciedlenia w zapisach statutowych.  

W związku z powyższym w § 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) podejmowanie działań z zakresu edukacji i interpretacji dziedzictwa 

kulturowego, w tym dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej.”. 

W § 6 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) prowadzenie działalności edukacyjnej i publikacyjnej, w tym za pomocą 

mediów elektronicznych, a także poprzez zarządzanie Portalem Muzeum 

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.”. 

Kolejne proponowane zmiany polegają na dostosowaniu w § 1 publikatorów ustaw 

do aktualnie obowiązujących. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi projekt Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu  
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w Przemyślu został przekazany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi,  

a także w celu uzyskania opinii do Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Podkarpackiego oraz reprezentatywnych związków zawodowych. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego 

Uchwałą nr 2/4/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie 

nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu. 

Zarówno Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników 

Kultury i Sztuki z siedzibą w Warszawie jak i Przewodnicząca Związku Zawodowego 

Pracowników Kultury i Sztuki przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu nie zgłaszają 

przeciwskazań do uchwalenia nowego statutu. Jednakże Przewodniczący zwrócił 

uwagę, że przedsięwzięcie będzie wymagało zapewnienia CK w Przemyślu istotnego 

zwiększenia budżetu na działalność i płace. Zaś Przewodnicząca wyraża nadzieję, 

że proponowane zmiany wpłyną pozytywnie na rozwój CK w Przemyślu i przyczynią 

się do jeszcze większego rozwoju aktywności i zainteresowań wśród mieszkańców. 

Z kolei adresatami konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

W okresie wyznaczonym na konsultacje, tj. od dnia 18.03.2021 r. do dnia 

07.04.2021 r. włącznie do tutejszego Urzędu nie wpłynęło żadne pismo z uwagami i 

wnioskami dotyczącymi projektu ww. uchwały. 

Wobec powyższego uwzględniając ww. uwagi do projektu Statutu poddaje się 

go pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego w niezmienionym 

proponowanym pierwotnie kształcie, celem jego nadania, zgodnie z zapisami statutu 

CK w Przemyślu (§ 13 ust. 2). Ostatecznie Statut zostanie ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Ponadto nadanie jednolitej treści Statutu Centrum Kulturalnego w Przemyślu 

wynika z art. 16 ust. 3, zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 

t.j.), w którym organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do 

ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów prawa miejscowego nie 

rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 

 

 


