
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.1)), art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 6 ust. 1-3 
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2012.987 j.t. z późn. zm.2)), a także art. 15 ust. 8 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 z późn. 
zm.3)) RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie 
utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 1041) dodaje się 
w § 7 ust 4, który otrzymuje brzmienie:

„ust. 4. Dyrektor Muzeum może powołać i odwołać zastępcę dyrektora. Powołanie i odwołanie zastępcy 
dyrektora następuje po uzyskaniu na piśmie akceptacji Prezydenta Miasta Gdyni.”.

§ 2. Uchwałę wykona Prezydent Miasta Gdyni.

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., Nr 645, Nr 1318, Dz.U.2014.379.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2011.207.1230.
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. Nr 423.
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UZASADNIENIE

Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że zadania własne 
gminy obejmują sprawy kultury, art. 9 ust. 1, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki 
organizacyjne, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, 
likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych, a art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, że organy gminy 
mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie organizacji instytucji gminnych. Art. 5 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach stanowi, że  muzea mogą być tworzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego, ust. 3 - że muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki 
samorządu terytorialnego, zaś art. 6 ust. 1 i 2 stanowią, że muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez 
organizatora w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
a statut określa w szczególności organ zarządzający muzeum. Ust 3 określa, że pierwszy statut nadany 
muzeum, statut muzeum w organizacji, zawiera postanowienia regulujące proces organizowania muzeum 
i obowiązuje do czasu jego zakończenia, a za dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień 
otwarcia wystawy stałej.

Muzeum Emigracji w Gdyni zostało utworzone na mocy uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni. Obecna zmiana 
w statucie umożliwia powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora Muzeum - zgodnie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zastępca dyrektora Muzeum Emigracji będzie powoływany i odwoływany po uzyskaniu na piśmie 
akceptacji Prezydenta Miasta Gdyni. Organizator instytucji uznał za zasadne ustanowienie stanowiska zastępcy 
dyrektora Muzeum Emigracji, który będzie wspomagał dyrektora w zakresie spraw organizacyjnych 
i programowych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na niniejszą zmianę treści statutu.

PD.402.10.2014
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