
UCHWAŁA NR XXXIII/596/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO   

 

    z  dnia  27 lutego 2017 r. 

 

w sprawie zamiaru podziału wspólnej instytucji kultury – Muzeum - Zamek 

w Łańcucie. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/485/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie intencji 

utworzenia samodzielnej instytucji kultury służącej ochronie pamięci o Polakach 

ratujących Żydów podczas II wojny światowej oraz zawartego porozumienia 

pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego a Województwem Podkarpackim 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 1 czerwca 2017 r. zamierza się dokonać podziału Muzeum - Zamek 

w Łańcucie, instytucji prowadzonej jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Podkarpackiego poprzez wyłączenie 

z Muzeum - Zamek w Łańcucie oddziału Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w celu utworzenia nowej 

wspólnie prowadzonej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tego 

oddziału, zwaną dalej „Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej”. 

 

 

 

 



§ 2 

Przyczyną zamierzonego podziału jest utworzenie nowej wspólnie prowadzonej  

instytucji kultury, która ze względu na swoją specyfikę uwzględni w pełni 

współczesne potrzeby społeczne w zakresie ochrony pamięci o heroicznych 

postawach Polaków, którzy z narażeniem życia swojego i swoich bliskich podczas 

II wojny światowej nieśli pomoc przedstawicielom społeczności żydowskiej. 

 

§ 3 

Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego, zamieszczenie na stronie 

internetowej www.wrotapodkarpackie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Muzeum - Zamek w Łańcucie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


