
Uchwała nr XIX/318/2012 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 lutego 2012 r. 
 
w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno - SpoŜywczego w Szreniawie 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5 
poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

 
Przyjmuje się projekt zmian statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – 
SpoŜywczego w Szreniawie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/535/2005 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia tekstu 
jednolitego statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – SpoŜywczego w 
Szreniawie polegającej na tym, Ŝe: 
 
1)  § 8 otrzymuje brzmienie: 
„W skład Muzeum wchodzą oddziały: 
1) Oddział – Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, 
2) Oddział - Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, 
3) Oddział – Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, 
4) Oddział – Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu, 
5) Oddział – Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.” 
 
2) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd  Województwa 
Wielkopolskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 
2. W przypadku wyłaniania kandydata na Dyrektora  w drodze konkursu, w skład komisji 
konkursowej, jako przedstawiciele Organizatorów, wchodzą dwie osoby wskazane przez Zarząd 
Województwa i jedna osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.” 
 
3) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego 
księgowego. 
2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego.” 
 
4) § 17 otrzymuje brzmienie: 
„Źródłami finansowania działalności Muzeum są: 
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku ruchomego, 
2) przychody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, 
3) dotacje  podmiotowe i celowe z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
środki przekazane przez organizatorów w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieŜącej w zakresie realizowanych zadań 
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.” 
 



5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Muzeum moŜe prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

1) usług konserwatorskich i renowacyjnych, 
2) działalności wydawniczej oraz sprzedaŜy wydawnictw własnych i innych, 
3) odpłatnego przygotowania kwerend źródeł i materiałów archiwalnych,  
4) pozaszkolnych form edukacyjnych, 
5) działalności gastronomicznej i zakwaterowania, 
6) organizacji imprez kulturalnych, 
7) wytwarzania i sprzedaŜy energii elektrycznej, 
8) wytwórczości, handlu i usług związanych zwłaszcza z rolnictwem, przemysłem rolno-
spoŜywczym i polską wsią, w tym produkcja i sprzedaŜ pamiątkarska oraz rękodzieła ludowego.” 
 

6) § 19 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i 
majątkowych upowaŜniony jest jednoosobowo Dyrektor albo dwóch pełnomocników łącznie w 
granicach ich umocowania.”  

§  2 
 
Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia zmian, o których mowa w § 1. 

 
§  3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
W uzgodnieniu: 



U z a s a d  n i e n i e  
 
Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230) nakazała dostosować akty o 
utworzeniu instytucji kultury oraz ich statuty do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 
poz. 123 z późn. zm.). 
 
Dlatego teŜ niniejszy projekt zawiera propozycje zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno – SpoŜywczego w Szreniawie w zakresie określenia organów zarządzających oraz 
źródeł finansowania instytucji, które polegają na: 
1) wykreśleniu obowiązku wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w drodze 
konkursu, gdyŜ znowelizowane przepisy ze względu na wprowadzoną regułę powoływania 
dyrektorów instytucji kultury na czas określony, przewidują szczególny tryb powoływania tej samej 
osoby na stanowisko dyrektora na następny okres, bez przeprowadzenia konkursu; 
2) wykreśleniu wskazania, Ŝe powołania zastępcy dyrektora następuje na czas określony albo na czas 
nieokreślony, gdyŜ nowelizacja ustawy zawęziła regulację statutową do określenia liczby stanowisk 
zastępcy dyrektora oraz trybu ich powoływania i odwoływania; 
3) określeniu źródeł finansowania Muzeum zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 
Ponadto zaproponowano zmiany w postanowieniach statutu Muzeum dotyczące: 
1) organizacji Muzeum przez wyłączenie z regulacji statutowej organizacji na poziomie działów i 
poddaniu jej kompetencji dyrektora, który nadaje i zmienia regulamin organizacyjny Muzeum w 
trybie określonym art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej; 
2) zakresu prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej celem umoŜliwienia zwiększenia 
źródeł przychodów Muzeum przy okazji prowadzonej działalności upowszechnieniowej; 
3) określenia osób upowaŜnionych do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego 
praw i obowiązków finansowych i majątkowych, z wyłączeniem głównego księgowego, któremu 
przysługują swoiste kompetencje określone  w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm).   
 
 
 
 
 

 


