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Uchwała nr XXX/773/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
 

w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia  
instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania 
jej statutu 

 

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 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2  ustawy z dnia 25 października  
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), 
w związku z art. 4 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 

Z dniem 1 czerwca 2017 roku dokonuje się 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 tej instytucji wyodrębnionej jednostki, stanowiącej jeden z jej oddziałów – Zespół Pałacowo-
Parkowy w Lewkowie – w celu utworzenia nowej instytucji kultury w oparciu  
o pracowników i mienie wyłączonej jednostki pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół 
Pałacowo-Parkowy, dla której organizatorem będzie samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego jest Lewków. 

2. Przedmiotem działalności Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego jest 
gromadzenie, konserwacja i udostępnianie zbiorów z zakresu sztuki, etnografii, historii 
majątku Lewków i osób z nim związanych oraz dziejów ziemiaństwa, w szczególności 
ziemiaństwa południowej Wielkopolski. 

 
§ 3 

 
Muzeum w Lewkowie – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu nadaje się statut, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu nieodpłatnie przeniesie na rzecz Muzeum  
w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego, zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), z dniem  



2 
 

1 czerwca 2017 r. według stanu wykazanego w inwentaryzacji, która zostanie sporządzona na dzień 
31 maja 2017 r.: 
 

1) zobowiązania i wierzytelności związane z działalnością Oddziału Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie; 

2) wartości niematerialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego i nieruchomego związane 
z działalnością Oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, w tym muzealia wpisane do wyodrębnionej Księgi 
Inwentarzowej Muzealiów Oddziału Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie (symbol: 
MOZK/L). 

  
§ 5 

 
Pracownicy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zatrudnieni w Oddziale – Zespole 
Pałacowo-Parkowym w Lewkowie staną się z dniem 1 czerwca 2017 r. pracownikami Muzeum  
w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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U z a s a d n i e n i e 
 
 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego 26 września 2016 roku podjął uchwałę nr XXII/602/16  
w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 
Dwudziestego października 2016 roku do publicznej wiadomości podana została informacja  
o zamiarze i przyczynach podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu poprzez 
wyłączenie z tej instytucji wyodrębnionej jednostki, stanowiącej jeden z jej oddziałów – Zespół 
Pałacowo-Parkowy w Lewkowie – w celu utworzenia nowej instytucji kultury w oparciu  
o pracowników i mienie tej jednostki, pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-
Parkowy. 
 
Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie jest organizacyjnie wyodrębnionym Oddziałem Muzeum 
Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. We wchodzącym w skład jednostki pałacu – dawnej 
siedzibie rodowej Lipskich herbu Grabie – mieści się stała ekspozycja muzealna. Prezentowane są 
tam m.in. meble z epoki (w tym depozyt rodziny Lipskich z dawnego wyposażenia pałacu), kolekcja 
portretów sarmackich oraz pamiątki po właścicielach ziemskich. Siedziba rodowa Lipskich 
odgrywała zawsze bardzo dużą rolę na terenie całej Wielkopolski. Był to ważny ośrodek 
działalności narodowowyzwoleńczej i działalności konspiratorskiej (w okresie Wiosny Ludów oraz 
powstań narodowych). Stąd krzewiono oświatę agrarną. Przedstawiciele rodziny Lipskich 
angażowali się w działalność niepodległościową, wielu działało na arenie parlamentarnej. 
 
Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – Zespół Pałacowo-Parkowy  
w Lewkowie obejmuje mieszczący się w Lewkowie przy ul. Kwiatkowskiej 6c park wraz  
z zabudowaniami – budynek pałacowy, budynek oficyny zachodniej, budynek oficyny wschodniej, 
budynek lodowni, budynek wozowni, budynki towarzyszące. Nieruchomości stanowią własność 
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Województwa Wielkopolskiego oraz Skarbu 
Państwa. Opiekę nad Oddziałem sprawuje czterech pracowników Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu, w tym Kierownik Oddziału. 
 
Przyczyną wyłączenia z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddziału, Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, jest zamiar przekazania nowo utworzonej 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.             
Projekt o takiej nazwie, zgłoszony przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 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 23 września 2016 roku, 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.  
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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). 
 
Budżet Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zostanie zmniejszony o kwotę, która 
przeznaczona zostanie na finansowanie działalności Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-
Parkowego. 
 
Ponadto 31 października 2016 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 
XXIII/616/16 w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo 
Parkowego. Projekt ten, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.), skierowany został do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w celu uzgodnienia jego treści. Minister w toku uzgodnienia przekazał projekt statutu 
do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który zgłosił szereg uwag zarówno 
merytorycznych, jak i redakcyjnych. Uwagi te zostały w całości uwzględnione i projekt ponownie 
przekazany został do Ministra. Ostatecznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pismem 
z 6 marca 2017 roku, uznał przedłożony projekt statutu Muzeum za uzgodniony, pod warunkiem 
zastąpienia w § 13 ustępu 8 przepisami ust. 8 i 9 w brzmieniu: „8. Fundusz instytucji kultury ulega 
zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji 
lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto z funduszu 
rezerwowego” oraz „9. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy  
i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury”. Załączona treść statutu uwzględnia stanowisko 
Ministra. 
 
Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 3262/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 16 lutego 2017 roku, wystosowano zaproszenie do wszystkich zainteresowanych organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, do 
zgłaszania uwag i  propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji 
kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu.  
W wyznaczonym terminie, tj. do 27 lutego 2017 roku, nie wpłynęły żadne stanowiska ww. 
podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.   
 
 
 
 
 
 


