
Uchwała nr IX/181/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lipca 2011 r. 
 

w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 
Zespołu Pałacowo-Parkowego 
 
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 Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespołu Pałacowo-
Parkowego stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany nazwy Muzeum: Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz przyjęcia statutu, w następującym brzmieniu: 
 

1) uchyla się § 7; 
 
2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.  Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora, w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.” 
 

3) § 16 otrzymuje brzmienie: 
„ §16. 1.  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie: 

1) usług wydawniczych, 
2) usług konserwatorskich, 
3) zakwaterowania i usług gastronomicznych, 
4) organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, 
5) wynajmu obiektów, pomieszczeń i ruchomości Muzeum do celów edukacyjnych, 

działalności kulturalnej, reklamowej i szkoleniowo-konferencyjnej; 
6) sprzedaży wyrobów związanych z kulturą i pamiątek. 
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 
finansowania działalności statutowej.” 

§  2 

Uchwała przekazana zostanie 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 życie z dniem podjęcia. 



U z a s a d n i e n i e 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5 poz. 24 

z późn. zm.) statut Muzeum określa m.in. zakres działania oraz zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 
Zmiany w Statucie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespołu Pałacowo-Parkowego wynikają z 

konieczności zredukowania kosztów, jak i zdobycia nowych przychodów. 

Wykreślenie ze statutu zasadniczego podziału na komórki organizacyjne umożliwi dyrektorowi 

instytucji kultury na sprawne dostosowywanie struktury organizacyjnej Muzeum do jej potrzeb 

zmieniających się w czasie,  w tym ograniczenia komórek organizacyjnych (i wynikających z ich 

istnienia, stanowisk kierowniczych). Zmiana ta stanowi odzwierciedlenie brzmienia art. 13 ust. 3  

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), który to przepis wskazuje podmiot i tryb określania 

struktury wewnętrznej instytucji kultury. 

 
Zmiana zakresu działalności gospodarczej jest pozwoli na szersze, komercyjne wykorzystanie 

części składowych majątku Muzeum, w tym nowo wybudowanej oranżerii, celem zwiększenia 

przychodów tej instytucji kultury. 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach niniejsza uchwała zostanie przekazana ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego celem uzgodnienia zmian.  

 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

 

 

 

 

 


