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UCHWALA NR""'""'"''"'"' 
data 2 O ~02- LJ22 RADY MIASTA GLIWICE 

wpływu 

UM .............................. :.::;;=::.::···· .. ·· .. ······· 
w sprawie powołania Rady Muzeum w Glhvlcach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372zpóin. zm.), art. li ust.1 , 3, 4, 5i6 ustawy zdnia 21 listopada 1996r. o muzeach (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 385) oraz § 11 statutu Muzeum w Gliwicach stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XLI/908/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ., 
uchwały nr XIJI/341/2016 Rady Miasta O liwice z dnia 4 I u tego 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum 
w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następu,ie: 

§ 1. W związku z upływem kadencji Rady Muzeum w Gliwicach powołanej uchwalą nr XXXV/774/2018 
z dnia l 5 lutego 2018 r. powoh1je się na czteroletnią kadencję Radę Muzeum w Gliwicach w następującym 
składzie: 

I) prof. dr hab. Wojciech Kowalski, 

2) Wojciech Nowicki, 

3) dr Bogusław Tracz, 

4) dr Sebastian Rosenbaum, 

5) Krzysztof Siwczyk, 

6) Paweł Dusza, 

7) Ewa Pokorska-Ożóg. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11 ust. l, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385) 
przy muzeum samorządowym działa rada muzeum, której członków (w liczbie od S do 15) na czteroletnią 
kadencję powołuje jednostka samorządu terytorialnego (organizator muzeum). W ski-ad rady muzeum 
powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych m.in. przez jednostkę samorządu terytorialnego 
(organizatora)1 stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum, 
dyrektora muzeum oraz samą radę muzeum, przy czym członkowie rady muzeum wskazani przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (organizatora) stanowić mogą nie więcej niż 1/3 składu rady muzeum 
(art. 11 ust. 5 ww. ustawy), 

Zgodnie z postanowieniami § 11 statutu Muzeum w Gliwicach stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XLI/908/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XIII/341/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum 
w Gliwicach, powołanie Rady Muzeum należy do kompetencji Rady Miasta Gliwice. Liczba członków Rady 

l ' . Muzeum w Gliwicach została określona na siedem osób. 

Jak stanowi art. l l ust. 2 ustawy o muzeach, zadaniem rady muzeum jest sprawowanie nadzoru nad 
wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i spolecze11sLwa, w szczególności nad realizacją 
jego celów statutowych, ocena dzialah10ści muzeum na podstawie przedłożonego przez dyrektora 
sprawozdania rocznego z d ziałalności oraz opiniowanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu 
działalności. 

W związku z upływem czteroletniej kadencji dotychczasowej Rady Muzeum w Gliwicach, powo ł anej 

uchwałą nr XXXV/774/2018 z dnia 15 lutego 2018 r., zachodzi konieczność powołania nowego składu Rady. 

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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