Uchwała nr XXXVI/359/05
Rady Miejskiej we Wrześni
z 24 listopada 2005 r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24, z 1998 r. Nr 106
poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2005 r. Nr 64 poz. 565) w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457), w
uzgodnieniu z Ministrem Kultury – Rada Miejska we Wrześni uchwala:

STATUT
MUZEUM REGIONALNEGO IM. DZIECI WRZESIŃSKICH
WE WRZEŚNI
I. Przepisy ogólne
§1
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie : ustawy z dnia
21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Września.
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną dnia 30 kwietnia 1992 roku do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
§3
Gmina Września zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§4
Siedzibą Muzeum jest Września, a terenem jego działania jest miasto i gmina Września.
§5
Muzeum używa podłużnej pieczęci zawierającej napis z nazwą „MUZEUM REGIONALNE im. Dzieci Wrzesińskich”.
II. Zakres działania Muzeum
§6
Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory w zakresie historii, sztuki i archeologii dotyczące
zwłaszcza dziejów Wrześni i okolic, a w szczególności:
• gromadzi i udostępnia zbiory i materiały dokumentacyjne,
• inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
• przechowuje, zabezpiecza i w miarę możliwości konserwuje gromadzone zbiory w warunkach zapewniających im
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,
• prowadzi działalność edukacyjną,
• organizuje wystawy stałe i czasowe,
• udziela informacji do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich,
• zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
• opracowuje i publikuje wydawnictwa z zakresu swojej działalności,
• przyjmuje w depozyt zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• współpracuje z instytucjami o podobnych celach oraz z instytucjami prowadzącymi badania naukowe i prace
wykopaliskowe.

III. Organy Muzeum i jego organizacja
§7
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Burmistrz Wrześni w zakresie swych kompetencji.
§8
Na czele Muzeum stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Wrześni na zasadach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§9
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
§ 10
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
• ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz działalności
podstawowej Muzeum,
• ogólny nadzór nad zbiorami oraz majątkiem Muzeum,
• reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
• przedstawianie Organizatorowi planów finansowych, sprawozdań i wniosków inwestycyjnych,
• współdziałanie w przygotowywaniu wydawnictw muzealnych oraz wydawnictw dotyczących historii regionu,
• wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
• dokonywanie w imieniu Muzeum czynności w zakresie prawa pracy.
§ 11
Muzeum posiada Dział Zbiorów w zakresie: historii, archeologii i sztuki.
§ 12
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§ 13
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Burmistrz Wrześni.
2. Rada Muzeum liczy 4 osoby.
3. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
IV. Gospodarka finansowa Muzeum
§ 14
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
§ 15
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 16
Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji Organizatora, z wpływów z prowadzonej działalności statutowej, środków
otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§ 17
Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wydawnictw.
§ 18
Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności
statutowej Muzeum.
V. Postanowienia końcowe
§ 19
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w
obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wrześni.
§ 21
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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