
UCHWAŁA Nr   302 / 5982 /21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej 

w Przemyślu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), oraz § 3 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ( Dz.U. 2019, poz. 724) 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, która 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Informacja o której mowa w § 1 zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przekazana 

pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 302/5982/21     
 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na 

kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu 

(siedziba instytucji mieści się przy ul. T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl). 

 

Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego – wrzesień 2021 r. 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – grudzień 2021 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone : 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz 

na jej stronie internetowej; 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego oraz na jego stronie internetowej; 

3. w dziennikach lub w internetowych wydaniach dzienników: 

a) co najmniej jednym o zasięgu ogólnokrajowym, 

b) co najmniej jednym regionalnym; 

4. w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania 

Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, a w uzasadnionych przypadkach 

w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej. 

 

 


