
 
 

 

UCHWAŁA NR 19/IV/2015 
RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 12 lutego 2015 r. 
 

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum 
działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz .U. 2013. 594 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012. 987 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowa Leśna 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wskazuje się Panią Renatę Gabryszuk jako przedstawicielkę Rady Miasta Podkowa 
Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie 
Leśnej.  
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 stycznia  
2011 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum  
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Uzasadnienie  
uchwały Nr 19/IV/2015 

Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 12 lutego 2015 r.  

 
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum 

działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej. 
 

 Na terenie Miasta Podkowa Leśna swoją siedzibę ma Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów. Jest to jednostka organizacyjna Powiatu Grodziskiego.  

Przy muzeum samorządowym działa rada muzeum, która m.in.: 

1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów  

i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy  

z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.), tj.: gromadzenie 

i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze 

materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych 

zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz 

światowej, kształtowanie wraŜliwości poznawczej i estetycznej oraz umoŜliwianie 

korzystania ze zgromadzonych zbiorów. 

2) ocenia, na podstawie przedłoŜonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego  

z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłoŜony przez dyrektora roczny 

plan działalności. 

Członków rady muzeum powołuje starosta, liczy ona od 5 do 15 członków.  

Kadencja członków rady muzeum trwa cztery lata. Obecna kadencja Rady Muzeum 

działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej upływa w dniu  

27 stycznia 2015 r. Jej przedstawicielem rekomendowanym w 2011 r. przez Radę Miasta 

Podkowy Leśnej jest Pan Jarosław Chrzanowski (radny miasta VI kadencji). 

 Starosta Powiatu Grodziskiego pismem z dnia 05.01.2015 r. zwrócił się do Rady 

Miasta Podkowa Leśna z prośbą o wskazanie kandydata do składu Rady Muzeum działającej 

przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej. 

 Zgodnie z ww. ustawą w skład rady muzeum powoływane są m.in. osoby spośród 

kandydatów wskazanych przez właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek 

samorządu terytorialnego. 

  

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 


