
 

 

 

UCHWAŁA NR XX/367/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 

 

 

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 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), 

art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1392 z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie stanowiącym załącznik do Uchwały 

Nr XXIV/422/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie: 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, zwany dalej „Wojewódzkim Domem Kultury” 
jest samorządową instytucją  kultury, działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm. ), 

3) postanowień niniejszego statutu, 

4) innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

1. Do podstawowych zadań Wojewódzkiego Domu Kultury należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych, 

2)  kształtowanie kompetencji w zakresie kultury (edukacja kulturalna  

i wychowanie przez sztukę), 

3) dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz 

informacji dotyczących życia kulturalnego regionu, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, 

5) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków dla 

rozwoju folkloru: tańca, muzyki, rękodzieła artystycznego, 

6) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych, 

7) upowszechnianie oraz promowanie kultury , nauki i edukacji poprzez 

twórczość filmową i inna działalność w sektorze audiowizualnym, 



 

 

8) promocja i popularyzacja twórczości indywidualnej i zbiorowej  

w zakresie różnych dziedzin sztuki. 

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Zadania o których mowa w § 5 ust. 1 Wojewódzki Dom Kultury  realizuje poprzez: 

1) organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, koncertów, spektakli, 

wystaw, ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki, 

2) różnorodne formy edukacji kulturalnej w tym m.in. warsztaty i plenery 

artystyczne, konferencje oraz spotkania seminaryjno warsztatowe, 

3) tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania 

i prognozowania potrzeb kulturalnych, 

4) upowszechnianie kultury filmowej polegające na organizowaniu przeglądów, 

festiwali oraz innej działalności kulturalnej i edukacyjnej związanej ze sztuką 

filmową w tym między innymi poprzez uruchomienie Podkarpackiej Komisji 

Filmowej, 

5) współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie 

dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego, 

6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami 

i stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności statutowej, 

7) doradztwo i szkolenia dla instruktorów i animatorów działalności kulturalnej, 

8) prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej. 

4. dodaje się § 6a, który otrzymuje brzmienie: 

1. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wyodrębnia w swojej strukturze 

organizacyjnej jednostkę wyspecjalizowaną – Podkarpacką Komisję Filmową. 

2. Zakres zadań Podkarpackiej Komisji Filmowej zostanie określony  

w regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 

 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który  

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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