
Uchwała nr VII/189/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 maja 2015 r. 
 
w sprawie: zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.                         
o  muzeach ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.)   
oraz § 10 statutu Muzeum Okręgowego w Koninie stanowiącego załącznik do uchwały                          
nr XLVII/911/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w 
sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie, Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

 
 
1. Ze składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie odwołuje się Dariusza 

Wilczewskiego – byłego Zastępcę Prezydenta Miasta Konina. 
2. W skład Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie powołuje się: 
1) Sławomira Lorka - Zastępcę Prezydenta Miasta Konina,  
2) Ewę Galantkiewicz – pracownika Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA,  
3) dra Jerzego Andrzejewskiego – członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,  
4) dra Roberta Kostro – dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt 2-4, które wchodzą                       
w życie 31 maja 2015 roku. 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Obecny skład Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie został ustalony w maju 2011 

roku, z dwoma zmianami w listopadzie 2011 roku (zmiana przedstawiciela organizatora),                    

we wrześniu 2012 roku (uzupełnienie wakującego miejsca) oraz w lutym 2015 roku (zmiana 

statutu Muzeum, zmiana przedstawiciela organizatora).  

 
W związku z powyższym 30 maja 2015 roku upływa kadencja czterech członków Rady Muzeum 

przy Muzeum Okręgowym w Koninie powołanych uchwałą Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nr VII/120/2011 z 30 maja 2011 roku. Zatem należy powołać nowych 

członków, których kadencja rozpocznie się od 31 maja 2015 roku. 

 
Przy czym ze względu na to, że członek Rady Muzeum wskazany przez samorząd Miasta Konina 

przestał piastować określone funkcje w tym samorządzie, a jednocześnie został wskazany nowy 

kandydat na przedstawiciela Miasta Konina, w tym zakresie konieczne jest dokonie zmian bez 

oczekiwania na upływ kadencji tej osoby. 

 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

  

 


