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UCHWAŁA NR 3420/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1668 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi dalej organizacjami), dotyczące projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 

Zespołu Pałacowo-Parkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną od momentu opublikowania informacji 

o przeprowadzaniu konsultacji na publikatorach wymienionych w ust. 4, tj. od 1 kwietnia 2021 r. 

do 9 kwietnia 2021 r. włącznie. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie przyjmowania uwag organizacji 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, dostarczonym 

w formie papierowej do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu albo w formie elektronicznej na adres: dk.sekretariat@umww.pl. 

4. Publikacja informacji o przeprowadzaniu konsultacji, o których mowa w ust. 1, zamieszczona zostanie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na 

stronie internetowej Urzędu – www.umww.pl   oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” – 

www.wielkopolskiewici.pl. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek  Województwa 

Marek Woźniak

http://www.umww.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3420/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1057 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił 

szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z § 6 uchwały nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji 

informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UCHWAŁA NR .................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 902), po uzgodnieniu z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego, stanowiący 
załącznik do uchwały nr II/20/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 
z 2019 r., poz. 516), w ten sposób, że: 

1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Siedzibą Muzeum jest Dobrzyca.”. 

2. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: 

1) sztuki; 

2) historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii majątku Dobrzyca, dziejów ziemiaństwa, 
przede wszystkim wielkopolskiego.”. 

3. Uchyla się § 11. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3420/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 31 marca 2021 r.
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia .................... 2021 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach statut Muzeum określa m.in. nazwę, 
teren działania i siedzibę muzeum, zakres jego działania oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów. 
Obecnie obowiązującym, podstawowym dokumentem działania Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 
Zespołu Pałacowo-Parkowego jest statut nadany uchwałą nr II/20/18 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 
Zespołowi Pałacowo-Parkowemu. 

Uchwałą nr XXVI/487/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął 
projekt zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. Przedmiotowe 
zmiany wynikają z konieczności odzwierciedlenia w statucie Muzeum jego aktualnej struktury 
organizacyjnej, w ramach której nie funkcjonuje już oddział – Muzeum w Winnej Górze, poprzez 
wykreślenie informacji o siedzibie oddziału oraz zaktualizowanie opisanego w treści statutu zakresu 
zbiorów gromadzonych przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy. Wyżej 
wspomniany oddział Muzeum został z niego wyłączony na podstawie uchwały nr XXIV/450/20 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa 
w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze i nadania jej statutu. 

Stosownie do regulacji wskazanej w art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach, projekt zmian statutu Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego został przekazany do uzgodnienia ministrowi 
właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pismem DDK-WM.6020.8.2021.MM 
z 15 marca 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazany projekt uznał 
za uzgodniony. 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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Formularz konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego 

  

Nazwa podmiotu 
zgłaszającego propozycje  Adres  Nr telefonu  Adres poczty 

elektronicznej  
Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu  

     

  

Lp. Numer paragrafu i punktu 
w projekcie uchwały  

Sugerowana zmiana   
(konkretny zapis paragrafu i punktu)  Uzasadnienie  

1. 
 
  

  

2. 
 
  

  

3. 
    

4.    

5. 
   

 
Wypełniony formularz należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r. do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań albo na adres poczty elektronicznej: dk.sekretariat@umww.pl. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3420/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 31 marca 2021 r.
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