
UCHWAŁA NR XXX/228/2020 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 24 września 2020 r. 

o przyjęciu projektu zmian Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 902) oraz § 52 Statutu Miasta Brzeziny 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/26/02  Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Miasta Brzeziny ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr LIII/383/2018 Rady Miasta Brzeziny 
z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz. 986 i z 2018r. poz.4131) Rada Miasta  
Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt następujących zmian Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XXXI/29/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia  29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania 
Statutu Muzeum Regionalnemu w Brzezinach: 

1) użyte w uchwale w różnym przypadku wyrazy „Gmina Miasto Brzeziny” zastępuje się użytymi 
w odpowiednim przypadku wyrazami „Miasto Brzeziny”; 

2) §1. otrzymuje brzmienie: „§1. Muzeum Regionalne w Brzezinach zwane dalej „Muzeum" działa 
w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2020r., poz. 902), 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 104) oraz postanowień niniejszego statutu”; 

3) w §6 skreśla się wyrazy „ust.1” 

4) w §7 po pkt 10 (ostatnim) kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 11  w brzmieniu: 

„11) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę”; 

5) §8. otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy: 

1) Dział Archeologii, 

2) Dział Etnografii, 

3) Dział Historii i Sztuki, 

4) Dział Edukacji i Promocji, 

5) Dział Administracji. 

2. Zakres zadań działów określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum po 
zasięgnięciu opinii Burmistrza.”; 

6) §11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Brzeziny 
na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.”; 

7) §15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. 1 Muzeum prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. 

2. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako 
działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie: 

1) udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp., 

2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum; 

3) usług reklamowych, promocji i sponsoringu; 
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4) usług gastronomicznych; 

5) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie 
z profilem działalności Muzeum; 

6) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. 

3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności 
statutowej Muzeum”. 

§ 2. Projekt zmian Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach podlega uzgodnieniu z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 
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