Uchwała nr XXIV/425/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie: zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
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
Zmienia się statut Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stanowiący załącznik do uchwały
nr XVI/169/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 1999 roku w sprawie:
nadania statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, zmieniony uchwałami Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego nr XXXII/486/2001 z dnia 29 stycznia 2001 roku,
nr XXX/481/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku nr V/31/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku,
nr XLV/652/10 z dnia 29 marca 2010 roku oraz nr XVI/248/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.,
w następujący sposób:
1) § 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.”
2) § 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 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.”
3) § 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
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XX/345/12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaproponował
postanowienia tego aktu Muzeum dostosowujące do nowego brzmienia ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r.
poz. 406).
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach treść ww. uchwały została przekazana ministrowi
właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego celem uzgodnienia zmian.
Pismem z 5 czerwca 2012 r. nr DL/763/12 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził
akceptację dla zaproponowanych zmian, które stanowią treść niniejszej uchwały.
Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

