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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr XXV/16 Burmistrza Pyzdr 

z dnia 18 sierpnia 2016 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2016 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego 

Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za I półrocze 2016 roku 

 
Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są:  

- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie dóbr kultury       

w zakresie historii miasta i regionu, archeologii, etnografii, sztuki, 

- prowadzenie badań naukowych, 

- działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie. 

 

Muzeum Regionalne w 2016 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 

podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 217.600,00 zł, ponadto zaplanowano 

również dochody własne w kwocie 4.000,00 zł. 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków               

w I półroczu 2016 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

600,00 0,00 0,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

105.000,00 60.342,50 57,47 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

21.000,00 10.897,94 51,89 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

1.650,00 854,81 51,81 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

3.000,00 0,00 0,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

9.000,00 4.665,97 51,84 

  4220 Zakup środków 

żywności 

1.000,00 146,92 14,69 

  4240 Zakup środków 

dydaktycznych i książek 

13.000,00 3.850,00 29,62 

  4260 Zakup energii 2.200,00 1.110,90 50,50 

  4270 Zakup usług 

remontowych 

35.000,00 9.184,39 26,24 

  4280 Zakup usług 

zdrowotnych 

600,00 468,00 78,00 
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  4300 Zakup usług pozostałych 18.468,21 9.813,10 53,14 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

1.000,00 412,80 41,28 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

3.000,00 1.468,44 48,95 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.380,00 79,33 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.281,79 1.093,93 33,33 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

800,00 399,00 49,88 

RAZEM: 221.600,00 107.088,70 48,33 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2016 roku 

powstały zobowiązania na ogólną kwotę 41,95 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin 

płatności tych zobowiązań przypada w miesiącu lipcu 2016 roku. Na 30.06.2016 roku nie 

powstały żadne należności. 

 

Informacja ogólna 

      W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące 

osoby; Robert Michał Czerniak – dyrektor muzeum,  Ilona Jagielska zatrudniona na 

stanowisku adiunkta, archeolog.  Krzysztof Kołodziejczyk – pracownik techniczny będący do 

dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP. 

Prace organizacyjne muzeum 

Kontynuacja i udział w pracach organizacyjnych „Szlak Piastowski”. Udział w zebraniach w 

Starostwie w Gnieźnie i w Poznaniu. 

Z uwagi na prowadzone prace konserwatorskie przy malowidłach w krużganków klasztoru, 

Muzeum w Pyzdrach podpisało z Parafią Narodzenia NMP w Pyzdrach umowę na 

użytkowanie krużganków.   

Działalność naukowa 

Badania archeologiczne 

W miesiącu marcu oraz kwietniu kontynuowano prace badawcze na obszarze stanowisk 

archeologicznych w Tarnowej. Badania prowadzone były z użyciem wykrywaczy metali. 

Badania prowadziły osoby zatrudnione przez muzeum. Prace kontynuowane będą do dnia 31 

grudnia br. z uwagi na krótki termin posiadanego przez muzeum zezwolenia wydanego przez 

Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków . 

Badania archiwalne 

Badania dokumentów dotyczących tematów związanych z urbanistyką miasta; Plan 

Gaszyńskiego z roku 1821. Kwerendę materiałów wraz z wykonaniem kopii przeprowadzono 
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w archiwach: AGAD w Warszawie oraz w Archiwum Państwowym w Poznaniu. / maj, 

czerwiec br. badania prowadził R.M. Czerniak/ 

Działalność oświatowa muzeum 

Warsztaty ceramiczne. W ramach działalności oświatowej muzeum prowadzi pracownię 

ceramiczną. 

W okresie ferii zimowych, w dniach: 19.01.;  22.01. ;27.01.;. w zajęciach ceramicznych  

uczestniczyło około 45 dzieci, które brały udział w zajęciach organizowanych przez CKSiP w 

Pyzdrach. 

Muzeum przeprowadziło warsztaty poza miejscem siedziby. Były to zajęcia w szkole 

podstawowej w Górnych Grądach. /1 spotkanie warsztatowe + wypał wykonanych 

przedmiotów z gliny/ 

Lekcje muzealne.  

Przeprowadzone zostały w tym okresie 4 lekcje muzealne 

Uroczystości patriotyczne i inne 

Rocznica „Mordu Katyńskiego” . W tym roku obchodzona w dniu 10 kwietnia 

/niedziela/ . Uroczystość skromna, ograniczyła się ona do złożenia wiązanki kwiatów 

pod pomnikiem POW, na rynku oraz zapalenia zniczy przy „ Dębach Katyńskich”.  

Zostały ponownie posadzone nowe sadzonki drzew / zarówno w miejscu „dębów 

katyńskich” / jak i w miejscu dębu „prezydenckiego”-25lecia oraz dwóch 

projektowanych /dąb burmistrza Władysława Zalewskiego i ks. Stefana Downara/. 

Rocznica bitwy powstańczej. Uroczystość na cmentarzu w rocznicę bitwy w dniu 29 

kwietnia. W uroczystości uczestniczyła głównie młodzież gimnazjalna, która według 

założenia organizatora ma kontynuować tradycje przedwojennego gimnazjum.   

3 maja. Muzeum pomogło w przygotowaniu baneru z wizerunkiem obrazu Jana 

Matejki./ przygotowanie do druku, transport, zawieszenie w hali sportowej/ 

Odsłonięcie muralu. Przygotowanie podziękowań dla sponsorów muralu /wydruk, 

oprawa w paszportu  i ramkę/. Aranżacja odsłonięcia muralu. 

Wystawy i Spotkania własne 

Wystawa połączona ze spotkaniem pt. -„Juliusz Kossak w Pyzdrach”. Spotkanie z Henrykiem 

Janaskiem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Spotkanie zorganizowane w dniu 6 

maja (godz. 17.30) w Domu Podcieniowym. Uczestników ok. 40 osób. 

Wystawa Osadnictwo Olęderskie w dawnej Puszczy Pyzdrskiej. Wystawa zorganizowana przez 

Towarzystwo „Echo Pyzdr”. Wystawa otwarta w dniu rozpoczęcia V Konferencji Naukowej 
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V Konferencja naukowa p.t. Królewskie Miasto Pyzdry na dawnych mapach. Odbyła się w 

dniu 21 maja br. Miejsce konferencji: Sala lokalu cateringowego „Pawilon”. Muzeum 

współorganizuje konferencję wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Architektów RP SARP Oddział Poznań, Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu. 

Udział w spotkaniach i wystawach obcych 

- Poznań. Wystawa w Genius Loci  z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski 

- Kraków 18 maja. Udział w Walnym Zebraniu Członków SKKW w dniu 18 maja w Krakowie. 

Wybór na Członka Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. 

Inne prace muzeum 

Mural; Konsultacja merytoryczne dotyczące przedstawień na muralu.  

Prace porządkowe.  

W okresie wczesnej wiosny prowadzone były prace porządkowe na skarpie klasztornej oraz 

przy zamku. Prace polegały na wycince drzew i krzewów oraz oczyszczeniu skarpy z 

zalegających na niej śmieci.  

Prace konserwatorskie 

Konserwacja malowideł w dawnej kaplicy gotyckiej w krużgankach klasztoru 

Nadzór na pracami konserwatorskimi prowadzony w krużgankach klasztoru. Prace w dawnej 

kaplicy gotyckiej prowadzone przez cztery studentki z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w 

Toruniu. Z powodu śmierci p. prof. Ewy Roznerskiej Świerczewskiej - promotora dyplomów 

wykonywanych przez studentki obowiązki nadzoru nad pracami nieformalnie spadła na 

dyrektora z muzeum w Pyzdrach. Do zadań dyrektora należało m.in.  przygotowanie 

dokumentacji i programu prac konserwatorskich, zgłoszenie do Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w celu uzyskanie zgody na 

prowadzenie w/w prac w krużgankach. W związku z tymi pracami muzeum ponosi koszty ;  

nocleg dla czterech osób, wydruki zdjęć i materiałów. 

 

 


