
Łuków, dn. 1 lipca 2019 r.  

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji 

dotyczących projektu „Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie” 

Konsultacje projektu „Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”, zostały 

przeprowadzone w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019 r., na podstawie: Uchwały 

Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących 

działalności organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 34 poz.778) 

oraz Uchwały Nr 32/73/2019 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie.  

Celem przeprowadzonych konsultacji było zbieranie opinii i wniosków dotyczących zapisów 

zawartych w projekcie „Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”, od organizacji 

prowadzących działalność pożytku publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 688), które prowadzą działalność statutową w zakresie: kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt Statutu Muzeum 

zamieszczone zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łukowie: 

www.powiatlukowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Łukowie, w zakładce „Starostwo Powiatowe/Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

Opinie i wnioski do projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie należało zgłaszać: 

1) w formie elektronicznej, jako załącznik do wiadomości w formacie PDF, na adres              

e-mail: promocja@starostwolukow.pl, wiadomość powinna mieć tytuł „Konsultacje 

dotyczące projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”, lub; 

2) w formie korespondencyjnej: drogą pocztową na adres ul. Piłsudskiego 17,  21-400 Łuków 

lub bezpośrednio do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie, znajdującej się 

na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 17, z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje 

dotyczące projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”.  

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski lub opinie. 

W związku z powyższym projekt „Statutu Muzeum Regionalnego w Łukowie”, o treści 

przyjętej Uchwałą Nr 32/73/219 z dnia 12 czerwca 2019 r Zarządu Powiatu Łukowskiego. 

zostanie przedstawiony do uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 917).  
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