
UCHWAŁA Nr  …….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia                  2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 3 do umowy z dnia 23 czerwca 2017 roku 

w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 3 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), w związku z uchwałą  

nr XXXVII/669/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji 

kultury Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny 

Ulmów w Markowej, 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się treść aneksu nr 3 do umowy z dnia 23 czerwca 2017 roku zawartej 

pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem 

Podkarpackim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum 

Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  

w Markowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Realizację uchwały, w tym podpisanie aneksu nr 3, o którym mowa w § 1 powierza się 

Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 23 czerwca 2017 roku zawarta została umowa w sprawie prowadzenia 

jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (dalej: MKiDN) a Województwem Podkarpackim (dalej: Województwo). 

W związku ze zgodą Ministra na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum, 

Dyrektor Muzeum wystąpił do Pana Marszałka z prośbą o zwiększenie również dotacji 

podmiotowej Województwa na rok 2022 i kolejne lata o kwotę 7 500 zł (kwota zgodna 

z proporcją przyjętą w umowie ws. wspólnego prowadzenia Muzeum). 

Zarząd Województwa w dniu 15 marca 2022 r. podjął uchwałę nr 366/7368/22 

zwiększającą środki na dotację podmiotową do kwoty 100 934,00 zł rocznie od 2022 

roku. Zwrócono się też do Ministra o zmianę treści umowy.  

Ze względu na sugestię Departamentu Finansowego MKiDN, aby podawać 

kwoty w pełnych tysiącach ustalono, że w aneksie nr 3 zamieścimy zapis mówiący o 

kwocie „nie niższej niż 100 000,00 zł”. Województwo będzie mogło wówczas 

przekazać dotację w ustalonej wysokości 100 934,00 zł, a Departament Finansowy 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieści w dokumentach pod projekt 

i ustawę budżetową kwoty w pełnych tysiącach. 

W związku z powyższym MKiDN przygotowało Aneks nr 3, który po podpisaniu 

przez Pana Ministra został przesłany do Województwa. Po podjęciu uchwały Sejmiku 

aneks zostanie podpisany przez przedstawicieli Zarządu. 

 

 

 

 


