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z dniaż9 października 20 l 5 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej int. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie

Na podstawie aft. 6 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 2l listopada l996 r. o muzeaclr (Dz.U. z20|2 r. poz. 987)
oraz ań. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 199 l r. o organizowaniu i pror.vadzeniu dzia,lalności
kulturalnej (Dz.U. z2012 r. poz. 406, z2014 r. poz. 423 orazz2015 r:. poz.337) uchlvala się :

STATUT MUZEUM ZLEMI KĘPrŃSKrEJ

lM. TADBUSZA PIOTRA PoTwoRowSKlBGo W KĘPN|E

Rozdział 1.

Postanolvienia ogólne

§ l. Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potrvoror,vskiego w Kępnie, zwanę dalej ,,Muzeum",
dz-iała w szczególności na podstawie :

l ) ustawy z dnia 2l listopada 1996 r. o tnuzeach (Dz.U. z 20 12. r. poz. 987),

2)ustawy zdnia 25października l99l r. oorganizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z2012 r. poz. 406 zpoźn.zm.),

3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Kępno, zwana dalej .,organizatoretn".

§ 3. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego
przez organizatora, i posiada osobowość prawną.

§ 4. Siedzibą Muzeunl jest miasto Kępno, a tęrenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem historycznej zi enri kępi ńskiej .

§ 5. Muzeum uzywa pieczęci prostokątnej z napisetn ..N.'luzeum Ziemi Kępińskiej iIn. Tadeusza Piotra
Potworowskiego rv Kępnie".

Rozdział 2.

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 6. Celem Muzeutn jest działalność określona w ar1. l ustawy o muzeach.

§ 7. 1. Muzeum realizuje cel określon_v rv § 6 przez grotladzenie. przechowywanie. konserrvację
i upowszechnianie zbiorów z zakresu :

l) historii i archeologii zierni kępińskiej,

2) sztuki i rzemiosła artystycznego. w tynl twórczości Tadeusza Piotra Potworolł,skiego,

3) kultury ziemi l<ępińskiej - etnografii.


