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UCHWAŁA NR XIII/229/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego 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 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 t.j.),
§ 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. Nr 28 poz. 1247 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr XLII/723/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj.
Podk. z 2017 r. poz. 3263 wraz z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2017 r.
o sprostowaniu błędów, poz. 3401), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się w miejsce dotychczasowego aktualny publikator:
„(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).”;
2) w § 1 ust. 2 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się w miejsce dotychczasowego aktualny publikator:
„(Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.).”;
3) w § 6 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowo Filharmonia realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
4) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.,
2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
i obrony cywilnej,
3) reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,
4) nadzór nad kadrą kierowniczą,
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5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Filharmonii,
7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
8) przedstawianie Województwu oraz Ministrowi i innym uprawnionym instytucjom planów
działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem
środkami finansowymi i materiałowymi,
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na
pracowników Filharmonii,
11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi
organami administracji państwowej i samorządowej.”;
5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
”3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników procesowych podlega
obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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