Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1/2018
Rady Muzeum działającej przy
Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

REGULAMIN RADY MUZEUM
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w
Gdańsku.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku”;
b) Radzie - należy przez to rozumieć Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Gdańsku”;
c) Muzeum - należy przez to rozumieć Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
d) Dyrektorze Muzeum - należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
§3
Rada
1. Rada wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane właściwymi przepisami prawa.
2.
Rada sprawuje również nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum zadań statutowych oraz zadań
wobec zbiorów i społeczeństwa, polegających w szczególności na:
a) gromadzeniu i trwałej ochronie dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o
charakterze materialnym i niematerialnym;
b) informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów;
c) upowszechnianiu podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej;
d) kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiu korzystania ze
zgromadzonych zbiorów.
3.
Rada ocenia działalność Muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum rocznego
sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.
4. Rada opiniuje również plan pracy Muzeum związany z kolejnym rokiem kalendarzowym.
5.
Do działalności Rady należy również wnioskowanie i postulowanie w sprawach ogólnych
dotyczących działalności, organizacji i kierunków rozwoju Muzeum, w tym:
a) w zakresie polityki gromadzenia zbiorów, ich opracowywania, konserwacji i udostępniania;
b) w sprawach dotyczących prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów;
c) w sprawach dotyczących działalności wystawienniczej i oświatowej.
6. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. W przypadku rozpoczęcia przez członka Rady kadencji w trakcie
czteroletniej kadencji Rady, jego kadencja wygasa razem z kadencją całej Rady.
7. Rada liczy 12 członków.
8. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego spośród kandydatów
wskazanych przez podmioty uprawnione zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o muzeach.
9. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) śmierci;
b) zrzeczenia się;
c) skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych;
d) ubezwłasnowolnienia;
e) odwołania z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z przepisów
ustawy lub regulaminu
§4

1

Posiedzenia Rady
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie na wniosek Dyrektora Muzeum lub
co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
3. Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum ustala termin zwołania posiedzenia
Rady.
4. W posiedzeniach Rady biorą udział jej członkowie, Dyrektor Muzeum i Sekretarz Rady Muzeum.
5. Przewodniczący Rady oraz Dyrektor Muzeum mogą zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady osoby,
których obecność może być pomocna przy rozstrzyganiu zagadnień będących przedmiotem obrad.
6. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady nie biorą udziału w głosowaniu.
7. Miejscem posiedzenia Rady jest siedziba główna Muzeum mieszcząca się w Domu Przyrodników przy
ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku lub inne miejsce wskazane w zawiadomieniu o posiedzeniu.
8. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o posiedzeniu pisemnie - listem poleconym i drogą
elektroniczną z potwierdzeniem odczytu wiadomości przez adresata. Pisemne zawiadomienie o
posiedzeniu członkowie Rady powinni otrzymać nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem
planowanego posiedzenia, a w sprawach nagłych – wyłącznie drogą elektroniczną, nie później niż na 7 dni
przed terminem planowanego posiedzenia.
§5
Przewodniczący Rady
1. Przewodniczący Rady zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady.
2. Przewodniczący Rady podpisuje w imieniu Rady podjęte uchwały, zalecenia i opinie.
3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
4. Przewodniczącego wybierają ze swojego grona członkowie Rady w głosowaniu spośród kandydatów,
którzy wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Muzeum,
Rada wybiera ze swego grona zastępcę, który posiadają w tym samym czasie wszystkie prawa, obowiązki
i kompetencje Przewodniczącego Rady.
§6
Uchwały Rady
1. Rada podejmuje uchwały w sprawach objętych jej zadaniami zwykłą większością głosów.
2. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Przewodniczący może podjąć decyzję o tajności
głosowania w każdej sprawie na podstawie umotywowanego wniosku członka Rady.
4. Rada posiada zdolność podejmowania uchwał w przypadku obecności co najmniej 8 członków Rady.
§7
Sekretarz Rady
1. Dyrektor Muzeum w porozumieniu z Przewodniczącym Rady wyznacza, spoza grona członków Rady,
sekretarza Rady Muzeum.
2. Przewodniczący Rady wyznacza sekretarzowi Rady Muzeum zadania związane z obsługą Rady.

§8
Protokół z posiedzenia Rady
1. Z posiedzenia Rady, sekretarz Rady Muzeum sporządza protokół zawierający dla każdego punktu
zrealizowanego porządku dziennego:
1) listę osób zabierających głos w dyskusji oraz najważniejsze tezy ich wypowiedzi;
2) treść uchwały lub innego postanowienia Rady;
3) wyniki głosowania.
2.
Podpisany przez Przewodniczącego Rady protokół otrzymują członkowie Rady oraz osoby
zaproszone na protokołowane posiedzenie.
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Członkowie Rady, przed kolejnym posiedzeniem lub na tym posiedzeniu, mogą zgłaszać uwagi do
protokołu, które zostaną włączone do kolejnego protokołu.
3.

§9
Obsługa administracyjna Rady
1. Obsługę administracyjną Rady prowadzi sekretariat Muzeum.
2. Akta Rady przechowywane są w Muzeum.
3.
Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot kosztów podróży i diety zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4.
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu Muzeum, jeśli środki te zostały ujęte
w planie finansowym Muzeum na dany rok.
§10
Przepisy końcowe
Regulamin może zostać zmieniony lub uchylony uchwałą Rady Muzeum.
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