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Uchwała nr XXII/602/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 
 

w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu     

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2016 r., poz.486) oraz  oraz art. 18 ust. 3 w związku art. 20 ust. 2  ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 
406), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

1. Zamierza się dokonać podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (instytucji 
kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisanej                          
do rejestru instytucji kultury pod numerem 4) poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu Oddziału: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie i utworzenie nowej 
instytucji kultury – Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

2. Przyczyną wyłączenia z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddziału: Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Lewkowie jest zamiar przekazania nowoutworzonej instytucji kultury 
Powiatowi Ostrowskiemu w celu jej prowadzenia w formie muzeum oraz realizacji zadania 
inwestycyjnego  pn. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie             
(w ramach działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictw naturalnego                          
i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). 

 
§  2 

Informacja o zamiarze i przyczynach podziału, o których mowa w § 1, zostanie podana                         
do publicznej wiadomości przez opublikowanie załączonej do niniejszej uchwały informacji                  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na okres co najmniej 3 miesięcy od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały. 

 
§  3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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U z a s a d n i e n i e 
 
 
Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) przewiduje, że podział instytucji kultury może również polegać  

na wyłączeniu z instytucji kultury wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w celu utworzenia nowej 

instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tej jednostki. Zasady przekazania składników 

majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych jednostek określa organizator w uchwale o podziale. 

 
Działalność Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie jest wyodrębniona organizacyjnie, gdyż 

prowadzona jest w formie Oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.  Jest to obecnie jedyna  

o takim charakterze działalność Muzeum w Kaliszu obok działalności prowadzonej                           

w siedzibie Muzeum przy ul. Kościuszki oraz Oddziału Literackiego – Dworku Marii Dąbrowskiej                   

w Russowie, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza oraz Rezerwatu 

Archeologicznego w Kaliszu- Zawodziu. 

 
Ze względu na zamiar wyłączenia z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w celu 

utworzenia nowej instytucji kultury z powodu przyczyn określonych w treści uchwały należało 

zastosować art. 18 ust. 3 ww. ustawy, tj. podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze                      

i przyczynach podziału co najmniej na 3 miesiące przed wydaniem aktu o podziale instytucji kultury. 

 
Zatem podjęcie niniejszej uchwały stanowi warunek skutecznej realizacji zamiaru podziału instytucji 

kultury w przewidzianym ustawą terminie. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.   
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      Załącznik do uchwały  
                                      nr XXII/602/16 

       Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
                                      z dnia 26 września 2016 r. 

 

Informacja 
o zamiarze i przyczynach  

podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zamierza dokonać podziału Muzeum Okręgowego Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

Oddziału: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie i utworzenie nowej instytucji kultury – 

Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

 

Zgłoszony przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu projekt pn. Konserwacja, rewaloryzacja  

i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie znalazł się na liście zidentyfikowanych projektów 

pozakonkursowych w ramach działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem jego 

realizacji jest nie tylko zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale także otwarcie Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Lewkowie na nowe funkcje.  

 
Powiat Ostrowski, uchwałą Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2016 r., wyraził wolę nabycia                             
od Województwa Wielkopolskiego nieruchomości wchodzących w skład Zespołu  
Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Utworzenie zatem nowej instytucji kultury – Muzeum  
w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego – stanowi pierwszy krok w realizacji idei ściślejszego 
włączenia pałacu w otoczenie mieszkańców powiatu ostrowskiego przy jednoczesnej rewaloryzacji  
i modernizacji zabytku.  

Wykorzystanie instytucji prawnej, jaką jest podział instytucji kultury, zagwarantuje ciągłość działania 

w zakresie zachowaniu zbiorów wyodrębnianej jednostki organizacyjnej (art. 25a ustawy  

o organizowaniu działalności kulturalnej). 

 
 


