
UCHWAŁA Nr  XLV/876/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  26 maja 2014 r. 
 
w sprawie: utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra 
Kameralna Polskiego Radia Amadeus z siedzibą w Poznaniu  
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2013 r. poz.596 z późn. zm.), art. 11 ust.1, art. 13 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 406) oraz na podstawie umowy z dnia 14 maja 2014 r. o utworzeniu instytucji kultury pod 
nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Tworzy się z dniem 1 czerwca 2014 r. instytucję kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna 

Polskiego Radia Amadeus, zwaną dalej Orkiestrą, zgodnie z umową z dnia 14 maja 2014 r.  

zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Polskim Radiem Spółką Akcyjną                   

siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Umową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 
§ 2. 

1. Siedzibą Orkiestry jest Poznań. 

2. Orkiestra jest artystyczną instytucją kultury, a przedmiotem jej działalności jest działalność 

orkiestrowa. 

3. Nadzór nad Orkiestrą sprawuje Województwo Wielkopolskie oraz Polskie Radio Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w zakresie określonym w Umowie. 

4. Województwo Wielkopolskie i Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie    

zapewniają Orkiestrze środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej 

instytucji  oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, na zasadach                               

i w zakresie określonym w Umowie. 

§ 3. 
 
Orkiestrze nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 5. 

  
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

 
 

Uchwałą nr XLI/801/14 z 27 stycznia 2014 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął 

uchwalę w sprawie wyraŜenia woli utworzenia przez Województwo Wielkopolskie wraz z Polskim 

Radiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie instytucji kultury pod nazwą Orkiestra 

Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) samorząd województwa moŜe na podstawie 

umowy zawartej m.in. z osobą prawną tworzyć instytucje kultury. Natomiast na podstawie art. 11 

ust. 1 organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot 

działania, nazwę i siedzibę, a takŜe określa, czy dana instytucja kultury jest instytucją artystyczną. 

 

Załączona do niniejszej uchwały umowa, będąca podstawą utworzenia instytucji kultury 

Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, wyznacza udział zainteresowanych stron, tj. 

Województwa i Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w zapewnieniu środków 

niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej tej instytucji oraz do utrzymania 

obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, wymaganymi przepisem art. 12 powołanej wyŜej 

ustawy. Umowa określa takŜe zasady nadzoru nad tworzoną instytucją. Ponadto strony ustaliły 

statut Orkiestry, stanowiący, zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, załącznik do niniejszej uchwały. 

 

W związku z powyŜszym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


