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Nr 82, poz. 519 i Nr 97, poz. 597) w § 3 ust. 2 otrzymu
je brzmienie: 

,,2. Dopłaty są udzielane na cele, o których mowa: 

1) w § 1 w pkt 1- 6, za okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) w § 1 w pkt 1-6, za okres nie dłuższy niż 
24 m iesiące, do kredytów zaciągniętych 
w okresie od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 
30 czerwca 1998 r. dla osób posiadających 
gospodarstwa rolne lub prowadzących dzia
Iy specjalne produkcji rOlnej, w których wy
stąpiły poważne szkody spowodowane przez 
powódź, która miala miejsce w lipcu 1997 r., 

3) w § 1 w pkt 8: 
al dla podmiotów, o których mowa w § 2 

ust. 3 pkt 1, za okres nie dłuższy niż 12 mie
sięcy, 

b) dla podmiotów, o których mowa w § 2 
ust. 3 pkt 2 i 3, za okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy, 

4) w § 1 w pkt 7 i 9, za okres nie dłuższy niż 
9 miesięcy 

- od dnia zawarcia umowy kredytowej. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
szen ia z mocą od dnia 29 sierpnia 1997 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 26 sierpnia 1997 r. 

w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania 
jej członków. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopa
da 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) za
rządza s ię, co następuje: 

§ 1. Rada do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultu
ry i Sztuki , zwana dalej "Radą", wyraża opin ie na te
mat: 

1) zagad ni eń polski ego muzealnictwa o znaczen iu 
krajowym lub międzynarodowym, 

2) składników projektu budżetu Ministerstwa Kultury 
i Sztuki w zakresie polskiego muzealnictwa, 

3) projektów aktów normatywnych dotyczących mu
zeów, 

4) innych zagadnień, przedkładanych pod jej obrady 
przez Ministra Kultury i Sztuki , przewodniczącego 
Rady lub na w niosek 1/3 członków Rady, 

5) wn iosków o dotacje celowe na działalność mu
zeum. 

§ 2. 1. Rada składa się z 21 muzealników, w tym 10 
wskazanych przez Ministra Ku ltury i Sztuki oraz 11 wy
branych na zjeździe muzeów rejestrowanych. 

2. Kadencja Rady trwa t rzy lata. 

3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez 
sieb ie regu laminu . 

§ 3. 1. Wybory do Rady są dwustopniowe: każde 
muzeum rejestrowane deleguje jednego przedstawi 
ciela na krajowy zjazd muzeów rejestrowanych, który 

odbywa się co trzy lata. Zjazd wybiera ze swego grona 
11 kandydatów na członków Rady. 

2. Minister Kultury i Sztuki zwołuje kra jowy zjazd 
muzeów rejestrowanych nie później n iż trzy miesiące 
przed upływem kadencji Rady. 

3. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybie ra 
Rada spośród swoich czło nków na pierwszym posie
dzeniu, zwołanym przez Ministra Kultury i Sztuki nie 
późn iej niż dwa tygodn ie po wyborze Rady. 

4. Dla ważności uchwał Rady konieczny jest udział 
w głosowan iu co najmniej połowy jej członków. 

§ 4. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w za leżności 

od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

2. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie 
nadzwyczajnym na wn iosek Ministra Kultury i Sztuki, 
przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 
1/3 członków Rady. 

§ 5. Obsługę kancela ryjno-biurową Rady zapewn ia 
Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

§ 6. Pierwszy zjazd zwoła Minister Kultury i Sztuki 
po zarejest rowan iu 50 muzeów. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po u pływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszen i a. 
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