		
Uchwała  Nr 1705/58/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
      z  dnia  28.06.2011 r.	
	

w sprawie:
wyrażenia zgody na przeniesienie poza teren muzeum 13 sztuk muzealiów pochodzących ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 
z 1997 r., Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)


Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwala 


					  	§ 1
Wyraża się zgodę na przeniesienie poza teren muzeum 13 sztuk muzealiów pochodzących 
ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do Muzeum Archidiecezjalnego 
w Katowicach - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  Termin wypożyczenia eksponatów: od 1.07.2011 r. do 30.09.2011 r. 


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



	Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa …………………………………….…..

2.   Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek Województwa ………………………………...
3.   Aleksandra Gajewska – Przydryga – Wicemarszałek Województwa ……………….......
4.   Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu Województwa ……………………………….
5.   Jerzy Gorzelik  – Członek Zarządu Województwa ………………………………..........







Załącznik
do uchwały 
Zarządu Województwa Śląskiego 
Nr   1705/58/ IV/2011
z dnia 28.06.2011 r.
  



Wykaz muzealiów
pochodzących ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, które będą         
            prezentowane w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach



	MGB/E/327 – Szczypce pszczelarskie, żelazo, drewno, korek, Śląsk, XIX w., 

dł. 50 cm.

	MGB/E/331 – Siatka pszczelarska, siatka druciana, płótno, Śląsk, 


	MGB/E/335 – Podkurzacz, blacha żelazna, drewno, skóra, Śląsk, pocz. XX w., 

dł. 32 cm

	MGB/E/2690 – Ul pleciony, słoma, Śląsk, wym.: 28x36x36 cm


	MGB/E/4273 – Podkurzacz, glina palona, drut, Śląsk


	MGB/E/5372 – Korytko do podkarmiania pszczół, drewno, Śląsk, 

wym.:16x4,3x4,5 cm

	MGB/E/5379 – Klatka na trutnie, drewno, żelazo, Śląsk, XIX w, dł. 18 cm


	MGB/E/9063 – Wirówka do miodu, drewno, Śląsk, lata 20 XX w., wys. 86 cm, 

śr. 55 cm

	MGB/E/16803 – Wirówka do miodu, blacha, Śląsk, pocz. XX w., wys. 64 cm, 

śr. 52 cm

	MGB/E/117226 – Podkurzacz, Śląsk, lata 30 XX w.,


	MGB/E/5104 - Ul pleciony - typ Gravenhorsta, słoma, Śląsk, XIX/XX w., 

wym. 53x34x50 cm

	MGB/E/325 - Nóż pszczelarski, żelazo, Śląsk, dł. 42 cm


	MGB/E/324 - Nóż pszczelarski w kształcie łopatkowym, Śląsk, XIX/XX w., dł. 58 cm






