
UCHWAŁA NR XXI/211/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Zamek 
w Głogówku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r., poz. 917 z późn. zm.), Rada Miejska w Głogówku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Głogówek w zakresie działalności kulturalnej 
postanawia się wyrazić wolę utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Zamek 
w Głogówku. 

§ 2. 1. Celem Muzeum po jego utworzeniu będzie działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w 
szczególności: 

1) gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych nabywanych 
w drodze zakupu, darowizn, zapisów, depozytów i pozyskiwania obiektów w wyniku prowadzenia badań 
terenowych i prac wykopaliskowych; 

2) inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, zabytków i materiałów 
dokumentacyjnych; 

3) przechowywanie gromadzonych zabytków i zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo 
oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych; 

4) zabezpieczanie, konserwowanie zbiorów i, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk 
archeologicznych oraz innych obiektów kultury materialnej i przyrody; 

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów, 
placówek naukowych i od osób prywatnych; 

6) udostępnianie zbiorów własnych do celów ekspozycyjnych i naukowych innym muzeom i placówkom 
naukowym; 

7) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej; 

8) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności opracowywanie i wydawanie katalogów, 
informatorów wystaw, przewodników, wyników badań naukowych i popularnonaukowych; 

9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i udostępniania zbiorów do celów naukowych 
i edukacyjnych; 

10) współpraca w upowszechnianiu nauki, sztuki i dziedzictwa kulturowego z instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami realizującymi podobne cele; 

11) organizowanie Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena oraz kursów muzycznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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