
UCHWAŁA  Nr  /     /  2018 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z  dnia  

w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z dniem 
1 stycznia 2019 r. roli współorganizatora instytucji kultury  -  Muzeum 

Historycznego w Sanoku. 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862z późn. zm.), 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Wyrażą się wolę przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z dniem 1 stycznia 
2019 r. roli współorganizatora dla instytucji kultury  -  Muzeum Historycznego 
w Sanoku.  

§ 2 
 

Realizację uchwały w tym, uzgodnienie z Powiatem Sanockim zasad wspólnego 
prowadzenia Muzeum Historycznego w Sanoku a w szczególności: 

a) okres, na który umowa zostanie zawarta; 
b) wysokość środków wnoszonych przez współprowadzących niezbędnych do 

prowadzenia działalności statutowej, 
c) tryb zmiany statutu instytucji, w tym powołania i odwołania dyrektora, 
d) wskazanie współorganizatora prowadzącego rejestr instytucji kultury, 
e) uprawnienia stron w przypadku likwidacji instytucji, 

powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

Pan Jarosław Selin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pismem z dnia 26 stycznia 2018 r. znak DDK-WM.601.69.2017.JR 
wyraził zainteresowanie podjęciem wspólnego prowadzenia z Województwem 
Podkarpackim Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskie w Przemyślu,  jednocześnie 
wyraził oczekiwania, że w związku z powyższym Województwo Podkarpackie 
podejmie się współprowadzenia Muzeum Historycznego w Sanoku wraz ze Starostą 
Powiatu Sanockiego. 

Województwo Podkarpackie od roku 2007 udziela pomocy finansowej dla 
Powiatu Sanockiego, w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej 
działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku,  w zakresie gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania zbiorów. Łączna kwota jaką Województwo 
przyznało dla Powiatu Sanockiego w latach 2007-2018 wynosi 6 450 000 zł. Kwota 
zaplanowana na rok 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego dla Powiatu Sanockiego wynosi 500 000 zł.  

Muzeum Historyczne w Sanoku posiada interesujące zbiory zarówno z   
zakresu sztuki dawnej jak i współczesnej. Organizuje i prowadzi działalność 
kulturalną na rzecz mieszkańców oraz regionu. Muzeum odwiedza około 60 tys. 
turystów rocznie, jest trzecim na Podkarpaciu pod względem liczby zwiedzających po 
muzeum w Łańcucie i sanockim skansenie. Posiada najcenniejszą w kraju kolekcję 
ikon oraz największy zbiór prac wybitnego polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego. 
Muzeum posiada również cenne zbiory: sztuki sakralnej kościoła rzymsko-
katolickiego, ceramiki pokuckiej, sztuki współczesnej, militariów, sarmackiej sztuki 
portretowej, zbiory archeologiczne i inne.  

Wspólne prowadzenie i finansowanie Muzeum  przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego i Starostwo Powiatowej przyczyni się do podniesienia rangi instytucji 
oraz wzbogacenia jej zbiorów. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego do wszelkich uzgodnień w zakresie 
służącym przygotowaniu stosownej umowy na współprowadzenie upoważnia Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


