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Rady Powiatu Łowickiego

z dnia c20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 11 ust. 1, ust. 3 i ust. 
5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720, 369, 1669) Rada 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

Ze składu Rady Muzeum w Łowiczu odwołuje się Krzysztofa Figata -  przedstawiciela 
Powiatu Łowickiego.

Do składu Rady Muzeum w Łowiczu powołuje się Marcina Kosiorka - przedstawiciela 
Powiatu Łowickiego.

§1

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aneta Stefańska
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 720, 1669) Rada muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum 
jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów 
określonych w art. 1 ustawy oraz ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum 
sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez 
dyrektora roczny plan działalności. Stosownie do treści art 11 ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 
1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720, 1669) w skład rady muzeum powoływane są 
osoby spośród kandydatów wskazanych przez: 1) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 lub 3 ustawy ; 2) właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu 
terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3; 
3) stowarzyszenia naukowe i twórcze; 4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność 
muzeum; 5) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 
muzeach walk i martyrologii; 6) dyrektora muzeum; 7) samą radę muzeum.

W związku ze zmianą na stanowisku Starosty Łowickiego konieczną jest zmiana 
przedstawiciela Powiatu Łowickiego w składzie Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.


