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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) 
oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/607/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie 
nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3204) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rada Muzeum składa się z 15 członków.”; 

2) w § 18 ust. 1 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „10) 
usług gastronomicznych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 
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UZASADNIENIE 

 

 

Muzeum Pamięci Sybiru działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XLI/607/21 Rady Miasta 

Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. Projekt zmian w statucie przyjęto uchwałą nr LX/835/22 z dnia 26 

września 2022 r. w sprawie ustalenia treści zmiany statutu Muzeum Pamięci Sybiru, w celu przekazania do 

uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach 

zmiany w statucie (zwiększenie ilości członków Rady działającej przez Muzeum z 9 do 15 i dodanie do 

katalogu działalności dodatkowej, innej niż kulturalna, którą Muzeum może prowadzić, działalności 

gastronomicznej) przekazano do zaopiniowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister 

zaopiniował zmiany w statucie pismem z dnia 19 października br. nie wnosząc uwag. 
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