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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr XXXVI/18 Burmistrza Pyzdr 

z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2018 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego 

Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za I półrocze 2018 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 2017 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 

podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 275.700,00 zł, ponadto zaplanowano 

również dochody własne w kwocie 3.000,00 zł. 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków               

w I półroczu 2018 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie 

klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

800,00 0,00 0,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

138.500,00 49.689,28 35,88 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

25.000,00 14.051,97 56,21 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

3.000,00 310,72 10,36 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

10.000,00 0,00 0,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

35.000,00 17.130,59 48,95 

  4260 Zakup energii 5.000,00 2.366,51 47,33 

  4270 Zakup usług 

remontowych 

30.000,00 17.074,12 56,91 

  4300 Zakup usług 20.000,00 10.177,78 50,89 
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pozostałych 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

1.200,00 194,36 16,20 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

2.100,00 251,95 11,20 

  4430 Różne opłaty i składki 3.800,00 734,00 19,32 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.800,00 0,00 0,00 

  4700 Szkolenia 

pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby 

cywilnej 

500,00 0,00 0,00 

RAZEM: 278.700,00 111.981,28 40,18 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2018 roku nie 

zaciągnął zobowiązań. Na 30.06.2018 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 

- W dniu 29 kwietnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum 

Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach a Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie                         

w sprawie współpracy przy organizacji ekspozycji w muzeum w Pyzdrach poświęconej broni 

czarno prochowej. 

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

w Gnieźnie i w Poznaniu.  

- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Cyfrowe Pyzdry” złożonego do 

Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego.  

Działalność kolekcjonerska muzeum 

W ramach gromadzenia zbiorów udało się zakupić do muzeum: 3bagnety/1pistolet typu 

Flower/1rewolwer iglicowy/1rakietnica/1karabin typu Flower/baskilia/ 1 monetę -  5 kopiejek 

- Katarzyna II 1762-1796. 

Prowadzone są nadal prace inwentaryzatorskie pozyskanych artefaktów z miejscowości 

Tarnowa. 
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Działalność badawcza muzeum 

W ramach tych prac realizowany był nadzór archeologiczny podczas prac budowlanych na 

placu przyrynkowym wykonywanych przez Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach. 

  

Działalność oświatowa 

Uroczystości patriotyczne.  

- Przygotowanie uczczenia „Pamięci pomordowanych oficerów przez NKWD” 

- Przygotowanie uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika na mogile powstańczej                    

w Pyzdrach, w dniu 29 kwietnia 2018 r.. Prace przy uroczystościach związane z 

przygotowaniem całej uroczystości.  

Spotkania  

- „Pyzdrzanie zwiedzają Pyzdry” – kontynuacja corocznych wycieczek po Pyzdrach. /2 maja 

2018/ cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz gości z innych 

miejscowości. 

Lekcje muzealne 

- Przeprowadzone zostały w tym okresie 4 lekcje muzealne..  

Konferencje  

- W dniu 19 maja br. muzeum już po raz siódmy zorganizowało Konferencję Naukową „Terra 

pisdrensis – dawniej i dziś”. 

  

Działalność wystawiennicza muzeum 

Wystawa „Bitwa 1863 roku – udział Pyzdrzan w powstaniu styczniowym” Wystawa 

przygotowana przez muzeum.  Wystawa otwarta w dniu  29 kwietnia br.   

Szlak piastowski w Pyzdrach – w dniu 23 czerwca nastąpiło otwarcie ekspozycji w 

piwnicach domu podcieniowego. Ekspozycja poświęcona jest Piastom związanych z dziejami 

miasta                               i okolicy. 

  

Inne prace muzeum  

Prace realizowane w imieniu Burmistrza Pyzdr;  

- nadzór nad pracami konserwatorskimi obelisku na mogile powstańczej, 
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- nadzór na realizacją prac montażowych pomnika na mogile powstańczej na cmentarzu                     

w Pyzdrach.  

- nadzór nad pracami przy schodach na ulicy Nadrzecznej, 

  

Prace plastyczne i projektowe 

 - wykonanie projektu pomnika na mogile powstańczej na cmentarzu w Pyzdrach, 

- przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania schodów kamiennych do budynku 

podcieniowego, 

-  

  

Prace konserwatorskie 

- Prace związane z wykonaniem posadzki w podcieniu domu podcieniowego. Pomalowanie 

elewacji parteru domu podcieniowego. 

- Wykonanie posadzek ceramicznych w pomieszczeniach domu podcieniowego. Posadzki 

wykonano w pomieszczeniu korytarza i dawnej kuchni. 

 

 

 


