
UGHWAŁA Nr 0150/XXtNtti5Ł toą

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 4hy"\oi.*......... 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr 0150/472l2o0o Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2000r.'
w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji ku|tury pod nazwą
Muzeum w Tychach.

Na podstawie ań. 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca '1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z póŹn. zm'), na wniosek Prezydenta
Miasta' po zaopiniowaniu przez Komisję Ku|tury, Sportu iTurystyki.

Rada Miasta Tychy uchwala:

s1

W statucie Muzeum w Tychach stanowiącym załącznik do uchwały nr 0150147212000 Rady
Miasta w Tychach z dnia 31'08.2000r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej
instytucji ku|tury pod nazwą Muzeum w Tychach, wprowadza się następujące zmiany :

1. Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: ,,Statut Muzeum Miejskiego w Tychach'''
2. S1 otrzymuje brzmienie:

,rs1
Muzeum Miejskie W Tychach zwane W da|szej części statutu ,,Muzeum'' jest
samorządową instytucją ku|tury działającą w szczegolności na podstawie ustawy
z dnia 21.11.1996r. o muzeach (Dz' U' z 1997r. Nr 5, poz.24 z pożn. zm,),
ustawy z dnia 25.1o'1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działa|ności ku|tura|nej
( Dz.U. z2oo1r. Nr .13, poz'123zpoŻn, zm') oraz postanowień niniejszego statutu.'',

3. $6 otrzymujebrzmienie:
,,$ 6 Muzeum uzywa pieczęci okrągłej z godłem państwa w Środku i napisem w otoku:

Muzeum Miejskie w TYchach".

4. $ 11 otrzymuje brzmienie:
,,$ 11 ogo|ny nadzor nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni

Prezydent Miasta TychY".

5. $ 13 otrzymuje brzmienie:
,,$ 13 Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, ktorego powołuje i odwołuje

Prezydent Miasta Tychy na zasadach i trybie przewidzianym W obowiązujących
przepisach".

s2

odpowiedzia|nym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

W uzgodnieniu
Minister Kultury RADA MIASTATYCHV
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Uzasadnienie:
(Uchwata Nr 015O/XX t*. t 55.ł'

Nadanie nazwy samorządowej instytucji ku|tury ,,Muzeum
słow ,,Zarząd Miasta'' słowami Prezydent Miasta''.
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Zatwierdził,.

Uwa.]aI Kic;-owtlicy jednostek organizacyjnycli Urzędu odpowiedziaIni są za nadzorowanie przygotowania projektu uchwały'
łi1cznie z nanoszeniem poprav.ek wnoszonych przez Prezydenta' komis1e Rady, Raclę Miasta.
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