
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia  

 

w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Podkarpackie  

z dniem 1 stycznia 2023 roku roli współorganizatora instytucji kultury – 

Muzeum Kresów w Lubaczowie 

 

 

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

województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547) i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się wolę przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z dniem 1 stycznia  

2023 roku roli współorganizatora dla instytucji kultury – Muzeum Kresów  

w Lubaczowie. 

 

§ 2 

Realizację uchwały, w tym uzgodnienie z Powiatem Lubaczowskim zasad wspólnego 

prowadzenia Muzeum Kresów w Lubaczowie, a w szczególności: 

a) okresu, na który umowa zostanie zawarta, 

b) wysokości wnoszonych przez współprowadzących środków niezbędnych  

do prowadzenia działalności statutowej, 

c) trybu zmiany statutu instytucji, w tym powołania i odwołania dyrektora, 

d) wskazania 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 

 

W dniu 6 grudnia 2021 roku do Marszałka Województwa Podkarpackiego 

wpłynęło pismo z prośbą o rozpoczęcie procesu przygotowania do współprowadzenia 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, którego obecnym organizatorem jest Powiat 

Lubaczowski. Podjęcie działań w tym zakresie uzasadniono następującymi 

argumentami: 

• Ponadregionalny charakter działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie  

w zakresie ochrony, zabezpieczenia i udostępniania muzealiów, realizowanych 

prac konserwatorskich, wystaw, edukacji oraz wydarzeń kulturalnych, a także 

innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju Województwa 

Podkarpackiego. 

• Rozmiar Muzeum Kresów w Lubaczowie, obejmujący nie tylko siedzibę główną  

w Lubaczowie, czyli dawny spichlerz dworski, ale też Zespół Zamkowo-Parkowy  

w Lubaczowie wraz z Galerią Oficyna i powstającą zabudową  skansenowską 

Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek – Wspólnota Kultur”, Zespół 

Cerkiewny w Radrużu, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  

i Listę Pomników Historii oraz Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie.  

• Kolekcja, w której poza zbiorami o charakterze regionalnym, dokumentującymi 

dzieje pogranicza polsko-ruskiego, a obecnie polsko-ukraińskiego, wyróżnia się 

zbiór związany z rzymskokatolicką Archidiecezją Lwowską oraz Kresami 

Południowo-Wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej.  

• Status Muzeum Kresów w Lubaczowie jako ważnej placówki w Województwie 

Podkarpackim w kontekście prowadzonych badań naukowych, kwerend, 

konferencji naukowych i seminariów, a także ochrony dziedzictwa kulturowego. 

• Doświadczenie w zakresie realizowanych projektów i pozyskiwania środków 

wojewódzkich, ogólnopolskich oraz unijnych. 

• Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego i Muzeum 

Kresów w Lubaczowie w zakresie współtworzenia Portalu Muzeum Dziedzictwa 

Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził wstępną wolę przyjęcia przez 

Województwo Podkarpackie roli współorganizatora Muzeum.  

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji przez Sejmik Województwa  

Podkarpackiego.  

 

 


