UCHWAŁA NR XXIX/414/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oraz art. 18 pkt 20 z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się § 5 uchwały Nr 481/2000 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie utworzenia Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie i nadania statutu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest nadanie statutu samorządowej instytucji kultury – Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez
organizatora. W myśl zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
statut muzeum nadawany jest przez organizatora, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dokument ten w szczególności określa:
1) nazwę, teren działania i siedzibę muzeum;
2) zakres działania;
3) rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów;
4) organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania;
5) źródła finansowania działalności muzeum;
6) zasady dokonywania zmian w statucie;
7) zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli muzeum zamierza taką działalność
prowadzić.
Nadawanie statutu wojewódzkim instytucjom kultury należy do kompetencji - organu
stanowiącego - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach wymagane jest uzgodnienie statutu muzeum
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Mając na
uwadze powyższe, przyjęty uchwałą Nr VIII/142/19 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z 24 czerwca 2019 r. projekt statutu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
został przekazany Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją Sekretarza
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace związane z uzgadnianiem projektów
statutów muzeów samorządowych zostały powierzone Narodowemu Instytutowi
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, z którym dokonano uzgodnień treści wprowadzanych
zmian do statutu muzeum. Pismem znak DDK-WM.6020.24.219.MM dnia 17 grudnia 2020 r.
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uznał za uzgodniony
statut Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest samorządową instytucją kultury, którego
organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Działalność muzeum reguluje statut
nadany uchwałą Nr 481/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
11 września 2000 r. Przyjęcie nowego brzmienia statutu muzeum ma na celu zaktualizowanie
jego zapisów do obowiązujących regulacji prawnych, w tym dookreślenie i zaktualizowanie
celów i obszarów jego działalności. Uszczegółowiono i dostosowano do obowiązujących
przepisów zapisy dotyczące majątku, źródeł finansowania muzeum, w tym również
zatwierdzania i opiniowania planów i sprawozdań finansowych. Doprecyzowano również
rodzaje działalności gospodarczej, które może prowadzić muzeum.

5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na nadanie Muzeum Archeologicznemu
w Biskupinie nowego statutu uwzględniającego obowiązujące regulacje prawne,
uzgodnionego z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

