Uchwała nr XLIII/820/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany 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. z 2012 r.,
poz. 987) oraz § 20 ust. 3 statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- SpoŜywczego
w Szreniawie, po uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – SpoŜywczego w Szreniawie
stanowiący 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, zmieniony uchwałą nr
XXX/597/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie:
zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – SpoŜywczego w Szreniawie,
w ten sposób, Ŝe:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-SpoŜywczego w Szreniawie, zwane dalej
Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwana dalej „Ustawą”;
3) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. 1.Muzeum moŜe uŜywać nazwy skróconej: Muzeum Narodowe Rolnictwa.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez samorząd
Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK-8.
3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/31/98.
4. Muzeum posiada osobowość prawną.”
3) rozdział II otrzymuje brzmienie:
„II. ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM
§ 6. Do zakresu działania Muzeum naleŜy upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii rolnictwa
i przemysłu rolno-spoŜywczego terenu historycznych i współczesnych ziem polskich
z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego oraz ochrona
kulturowego dziedzictwa wsi polskiej, w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów i dokumentowanie obiektów kultury materialnej, w zakresie
określonym w § 7;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających
im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

6)
7)

uŜyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów;
prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów,
seminariów, kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu
pogłębiania i upowszechniania myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nim
reprezentowanych;
8) prowadzenie badań naukowych w zakresie historii kulturowego dziedzictwa wsi;
9) opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów, przewodników wystaw,
wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
10) prowadzenie biblioteki oraz archiwum dokumentacji naukowej;
11) przygotowywanie opinii oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej
działalności, osobom prawnym i fizycznym;
12) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów
i zgromadzonych archiwaliów;
13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami,
instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.
§ 7. Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:
1) rolnictwa, w tym uprawy roli i roślin, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, chmielarstwa
i wikliniarstwa, bartnictwa i pszczelarstwa;
2) łowiectwa i rybactwa śródlądowego;
3) przemysłu rolno-spoŜywczego, w tym młynarstwa, piekarnictwa, cukrownictwa,
gorzelnictwa, browarnictwa, winiarstwa, przetwórstwa owocowo-warzywnego, olejarstwa,
mleczarstwa, rzeźnictwa i wędliniarstwa;
4) transportu rolniczego i wiejskiego;
5) budownictwa wiejskiego i związanego z przemysłem rolno-spoŜywczym;
6) etnografii,
7) historii społecznej wsi,
8) sztuki tematycznie związanej z zakresem zainteresowań Muzeum.”
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Wielkopolskiego współdziałając z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa.”
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.).
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 instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada
wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio
zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwałą nr XXXVI/707/13 z 22 lipca 2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego
zaproponował zmiany statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-SpoŜywczego
w Szreniawie.
Projekt zmian statutu Muzeum został przekazany do uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z 16 września 2013 r. (nr BDGorg-013-10/13) zgłosił
jedynie uwagę do treści §16 ust. 2 statutu, tj. aby brzmienie postanowienia regulującego gospodarkę
finansową było takie, jak art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406).
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w piśmie z 30 stycznia 2014 r. nr DL/120/14 uznał
zmiany w statucie Muzeum za uzgodnione z zastrzeŜeniem wprowadzenia poprawki, o której mowa
wyŜej.
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

