Uchwała Nr XXIII/206/2016
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zamiaru podziału wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury
– Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 t.j. z późn. zm.1) oraz 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 t.j. z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2016 r. zamierza się dokonać podziału Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku, dla którego organizatorem jest Województwo Podlaskie poprzez wyłączenie
z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oddziału Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach,
Działu Etnografii oraz części Biblioteki w celu utworzenia nowej wojewódzkiej
samorządowej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tych jednostek
organizacyjnych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zwaną dalej Podlaskie Muzeum
Kultury Ludowej.
§ 2. Przyczyną zamierzonego podziału jest utworzenie nowej instytucji kultury
województwa podlaskiego, która ze względu na swoją specyfikę uwzględnieni w pełni
współczesne potrzeby społeczne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego podlaskiej wsi.
Powyższe działanie umożliwi jednocześnie skuteczniejszą realizację zadań wynikających
z przepisów o ochronie zabytków i o muzeach.
§ 3. Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, zamieszczenie na stronie internetowej
wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, Dz. U.
z 2015 r., poz. 1890.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1505.

