
Uchwała   Nr   XXXVI/375/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 29 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Na podstawie   art.  18  pkt  20  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 6 ust.1 ustawy 

z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm),

Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1
W statucie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, stanowiącym załącznik do uchwały

nr XXVIII/121/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r.  

w  sprawie  nadania  statutu  Muzeum  Śląska  Opolskiego wraz  ze  zmianami

dokonanymi na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego Nr LI/517/2006

z  dnia  25  lipca  2006  r.,  Nr  XII/109/2003  z  dnia  23  września  2003  r.,  Nr

XXVIII/210/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r., wprowadza się następujące zmiany;

1) § 6 otrzymuje brzmienie:
    „§ 6. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.”;

 
2) w § 7 w ust. 2 :

    a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

          „2)  inwentaryzowanie,  katalogowanie  i  naukowe  opracowywanie

zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,”;

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

     „5)  zabezpieczenie  i  konserwowanie  zbiorów  oraz,  w  miarę  możliwości,

zabezpieczanie  stanowisk  archeologicznych  i  innych  nieruchomych  obiektów

kultury materialnej,”;



3) § 11 otrzymuje brzmienie:
  „  § 11.1. W Muzeum działają,  utworzone przez Dyrektora,  następujące kolegia

doradcze:

1) Kolegium  ds.  merytorycznych,  zwane  dalej  „Kolegium”,  w  składzie

pięcioosobowym,

2) Kolegium  ds.  pozyskiwania  muzealiów,  zwane  dalej  „Kolegium”,

w składzie czteroosobowym.

2. Członków  Kolegium na  okres  4  lat  wybiera  i  odwołuje  Dyrektor  spośród

pracowników Muzeum.

3. Kolegia wybierają przewodniczącego ze swojego grona.

4. Kolegium  ds.  pozyskiwania  muzealiów  wybiera  spośród  swoich  członków

sekretarza  kolegium,  który  prowadzi  dokumentację  oraz  nadzoruje  obsługę

kancelaryjną kolegium. 

5. Posiedzenia  kolegiów  zwoływane  są  przez  dyrektora  Muzeum  w  miarę

potrzeby.

6. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał.

7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,

przy obecności co najmniej połowy składu członków kolegiów. W przypadku

równej liczby o podjęciu uchwał decydują głosy przewodniczących posiedzeń.

8. Protokoły  z  posiedzeń  kolegiów  wraz  z  uchwałami  są  przekazywane

dyrektorowi Muzeum.

9. Obsługę techniczno-biurową kolegiów zapewnia Muzeum.”;      

4)  § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 . W skład Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Historyczny,

2) Dział Archeologiczny,

3) Dział Sztuki,

4) Dział Etnograficzny,

5) Dział Przyrody,

6) Pracownia Konserwacji Zabytków,

7) Dział Edukacji Muzealnej,

8) Biblioteka,

9) Dział Ekonomiczny,



         10) Dział Administracyjny,

         11) Oddział pn. Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17.1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) usług kserograficznych i konserwatorskich,

2) sprzedaży wydawnictw, pamiątek własnych i przyjętych w komis,

3) wynajmu  pomieszczeń  i  gruntów  oraz  udostępniania  pomieszczeń  do

celów komercyjnych,

4) zleconych konsultacji i opinii naukowych i konserwatorskich,

5) zleconych nadzorów archeologicznych,

6) udostępniania do reprodukowania, filmowania, kopiowania zbiorów.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystywane do 

finansowania działalności określonej w § 7 niniejszego statutu.”.

§ 2

Przyjmuje się jednolity tekst statutu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

          § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


