Uchwała nr XXIV/423/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w
Kaliszu
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 Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
stanowiący załącznik do uchwały nr XVI/165/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 8 listopada 1999 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu, zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXII/483/2001 z
dnia 29 stycznia 2001 roku, nr XXXIII/537/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku, nr
V/34/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. oraz nr XV/654/10, polegających na tym, Ŝe:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„W skład Muzeum wchodzą oddziały:
1) Oddział Literacki – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz ze znajdująca się na jego
terenie ekspozycją etnograficzną drewnianego budownictwa ludowego Ziemi Kaliskiej;
2) Oddział – Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie;
3) Oddział – Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu;
4) Oddział – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu.”
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy oraz głównego księgowego.
2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego.”;
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi
w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym.
4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego
rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po
okresie sprawozdawczym.
5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niŜ sześć miesięcy od
dnia bilansowego.
7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada
wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.

8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego
odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.”
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 z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki
przekazane przez Organizatora 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) § 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 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.

Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406) wprowadziła m.in. zmiany w zakresie organów
zarządzających instytucją kultury, a takŜe brzmienie przepisów regulujących źródła
finansowania instytucji kultury. Ponadto zmieniona ustawa o muzeach nakazuje określić w
statucie źródła finansowania muzeum w miejsce dotychczasowych „uzyskiwanych środków
finansowych”.
Dlatego teŜ niniejszy projekt zawiera propozycje zmian statutu Muzeum Okręgowego Ziemi
Kaliskiej w Kaliszu w zakresie organów zarządzających oraz źródeł finansowania instytucji,
które polegają na:
1) wykreśleniu wskazania, Ŝe powołania zastępcy dyrektora następuje na czas określony albo
na czas nieokreślony oraz podstaw odwołania zastępcy dyrektora powołanego na czas
określony, gdyŜ nowelizacja ustawy zawęziła regulację statutową do określenia liczby
stanowisk zastępcy dyrektora oraz trybu ich powoływania i odwoływania;
2) 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:
1) zaproponowano zmiany w postanowieniach statutu Muzeum dotyczące 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) określono procedurę związaną z zatwierdzaniem sprawozdania finansowego Muzeum
celem jednoznacznego wskazania Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako organu
uprawnionego oraz wprowadzono zasadę, Ŝe sprawozdania finansowe Muzeum podlegają
badaniu przez biegłego rewidenta, a więc bez względu na spełnianie kryteriów
wynikających z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, celem
wzmocnienia nadzoru nad finansami Muzeum,
3) wprowadzono zasadę zmniejszenia albo zwiększenia funduszu instytucji kultury o zysk
albo stratę netto, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości,
4) określono osoby upowaŜnione 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).
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach treść niniejszej uchwały zostanie przekazana
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego celem
uzgodnienia zmian.
Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

