
UCHWAŁA NR 3926/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 
w sprawie: likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, dla której 
                        organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862) w związku z art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 
ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 438) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

1. Likwiduje się Instytucję Filmową „Film-Art” w Poznaniu – instytucję kultury, dla której 
organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 21, zwaną dalej „Instytucją”. 

2. Dzień otwarcia likwidacji Instytucji ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. 
3. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi do 31 października 2017 r. 
4. Do czasu zakończenia likwidacji, Instytucja funkcjonuje pod jej dotychczasową nazwą  

z dodatkiem „w likwidacji”. 
 

§ 2 
1. Zobowiązania i wierzytelności likwidowanej Instytucji przejmuje Województwo Wielkopolskie. 
2. Majątek nieruchomy i ruchomy zlikwidowanej Instytucji przechodzi na własność 

Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego odrębną uchwałą odwoła dyrektora Instytucji, a pozostali 
jej pracownicy, na dzień zakończenia likwidacji Instytucji, staną się pracownikami Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, instytucji kultury, dla której 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, pod warunkiem zawarcia 
stosownego porozumienia pomiędzy pracodawcami. 

 
§ 4 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego odrębną uchwałą powoła likwidatora Instytucji i określi 
jego zadania. 
 

§ 5 
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Instytucji z rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez organizatora, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego. 
 

§ 6 
 Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 
U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały nr 3926/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862) organizator jest zobowiązany 

na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury podać do publicznej wiadomości 

informację o zamiarze i przyczynach likwidacji. Spełniając postanowienie niniejszego przepisu, 

uchwałą nr 2523/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził 

zamiar likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, dla której w myśl art. 39 ust. 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 438) jest organizatorem, zaś 

informacja o zamiarze i przyczynach likwidacji Instytucji ogłoszona została 14 września 2016 roku 

w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Wielkopolskiego oraz wywieszona na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Oznacza to, że 15 marca 2017 roku upłynął ustawowy termin, po którym organizator może wydać 

akt o likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu. 

Biorąc pod uwagę to, że przedstawione w wyżej wspomnianej informacji przyczyny zamiaru 

likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu pozostają aktualne oraz, że w okresie od 

podania tej informacji do publicznej wiadomości, poza sprzeciwem wyrażanym przez dyrektora 

Instytucji, nie zgłoszono żadnych uwag co do zasadności intencji likwidacji, podjęcie niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 
  


