
 

 

UCHWAŁA NR XLI/620/17 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 25 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru – Muzeum w organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 972 z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/441/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 r.  

(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4690) w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru – Muzeum w organizacji, 

zmienionej uchwałą Nr XXX/488/17 z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 371) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Muzeum jest samorządową miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 

Miasta Białegostoku pod numerem RIK 08/17 i posiada osobowość prawną.”; 

2) w § 4 wyrażenie „losów Polaków na Sybirze” zmienia się na „losów obywateli polskich na Sybirze”; 

3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Rady Muzeum wchodzi 9 osób.”. 

§ 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 

Mariusz Krzysztof Gromko 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 730 i 935. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1086. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 3753
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