
 
Uchwała nr XLVII/910/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie: nadania statutu Muzeum Martyrologicznemu w śabikowie  

 
Na podstawie art. 6 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.      
z 2012 r., poz. 987 ze zm. ), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

 
Nadaje się statut Muzeum Martyrologicznemu w śabikowie, stanowiący załącznik niniejszej 
uchwały. 

§  2 
 

Tracą moc: 
1) uchwała nr XVI/167/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 1999 roku                        

w sprawie nadania statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie, 
2) uchwała nr XXXII/489/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2001 

roku w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie, 
3) uchwała nr V/33/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku                   

w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie, 
4) uchwała nr XLV/653/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 roku                       

w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie,  
5) uchwała nr XXX/596/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.                   

w sprawie zmiany statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie.  
 
 

§ 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  

 

Uchwałą nr XXXVII/746/13 z dnia 30 września 2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

przyjął projekt statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie, który został przekazany do 

uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radą Ochrony Pamięci Walk                   

i Męczeństwa. 

 

Pismem z 12 listopada 2013 r. nr R-IV/547/AZ/4648/2013 zostało wyraŜone stanowisko Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o niezgłaszaniu zastrzeŜeń odnośnie przedłoŜonego projektu 

statutu Muzeum Martyrologicznego w śabikowie. 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z 24 marca 2014 r. nr DL/329/14 uznał 

przedłoŜony projekt statutu Muzeum za uzgodniony pod warunkiem nadania § 17 statutu, 

regulującego zasady reprezentacji tej instytucji kultury, określonego brzmienia. Załączona treść 

statutu uwzględnia sugestię Ministra. 

  

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.   

 

 

 

 
 


