
Uchwała nr XXX/598/2013 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 
 

w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego w Koninie  

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 w związku art. 20 ust. 2  ustawy          
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.                  
z 2012 r., poz. 406), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

1. Zamierza się dokonać podziału Muzeum Okręgowego w Koninie poprzez wyłączenie                      
z Muzeum Okręgowego w Koninie (instytucji kultury dla której organizatorem jest samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 5) 
Oddziału Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem celem włączenia                 
do Muzeum Martyrologicznego w śabikowie (instytucji kultury dla której organizatorem jest 
samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 
3). 

2. Przyczyną wyłączenia z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego Obozu 
Zagłady w Chełmnie nad Nerem i włączenia do Muzeum Martyrologicznego w śabikowie jest 
zapewnienie bardziej adekwatnej i efektywniejszej realizacji celu Województwa polegającego na 
ochronie i zachowaniu dziedzictwa historycznego Wielkopolski wyznaczonego                                  
w zaktualizowanej „Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2020” (Cel operacyjny 8.10. 
Ochrona i utrwalanie dziedzictwa). 

 
§  2 

Informacja o zamiarze i przyczynach podziału, o których mowa w § 1, zostanie podana                         
do publicznej wiadomości przez opublikowanie załączonej do niniejszej uchwały informacji                  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na okres co najmniej 3 miesięcy od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały. 

 
§  3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 
Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) przewiduje, Ŝe podział instytucji kultury moŜe równieŜ 

polegać na wyłączeniu z instytucji kultury wyodrębnionej jednostki lub jednostek organizacyjnych     

w celu włączenia ich do innej instytucji kultury. 

 
Działalność Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem jest wyodrębniona 

organizacyjnie, gdyŜ prowadzona jest w formie Oddziału Muzeum Okręgowego w Koninie. 

Ponadto charakter prowadzonej w Chełmnie działalności muzealnej, polegającej na opiece nad 

Pomnikiem Zagłady jest odmienny od zasadniczej działalności Muzeum Okręgowego w Koninie 

obejmującej  – co do zasady – gromadzenie zabytków związanych z Miastem Koninem oraz 

Regionem. 

 

Ze względu na zamiar wyłączenia z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego 

Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego                      

w śabikowie z powodu przyczyn określonych w treści uchwały naleŜało zastosować art. 18 ust. 3 

ww. ustawy, tj. podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach podziału             

co najmniej na 3 miesiące przed wydaniem aktu o podziale instytucji kultury. 

 

Zatem podjęcie niniejszej uchwały stanowi warunek skutecznej realizacji zamiaru podziału instytucji 

kultury w przewidzianym ustawą terminie. 

 

Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


