
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu 
Muzeum w Rybniku 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), 

- art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 917  
ze zm.), 

- § 20 Statutu Muzeum w Rybniku wprowadzonego Uchwałą Nr 430/XXXI/2019 Rady Miasta Rybnika  
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum w Rybniku 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 
w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rada Miasta Rybnika 

 uchwala: 

 

§ 1. W uchwale Nr 430/XXXI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie nadania 
statutu Muzeum w Rybniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 wyrazy: „Muzeum w Rybniku” zastępuje się wyrazami: „Muzeum im. o. Emila Drobnego  
w Rybniku”; 

2) tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Statut Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku”. 

§ 2. W statucie Muzeum w Rybniku stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Rybnika  
Nr   430/XXXI/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową 
instytucją kultury utworzoną na mocy Zarządzenia Nr 3/1980 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia  
9 kwietnia 1980 r.” 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwaną dalej 
„ustawą o muzeach”; 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020), zwanej dalej „ustawą  
o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” ; 

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696); 

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 
1696 i 1815); 



           5) niniejszego statutu”. 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej w środku i nazwą Muzeum w otoku.” 

4) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektor Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).” 

5) § 18 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 18. Muzeum może, za zgodą Organizatora, zlecić obsługę finansowo-księgową Muzeum podmiotowi 
z  zewnątrz”. 

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

 


