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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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