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do Zarządzenia Nr XXIV/11 Burmistrza Pyzdr 
z dnia 12 sierpnia  2011 roku 

 
w sprawie: przedstawienia  informacji 

 o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
 Pyzdry za  I półrocze 2011 rok 

 
INFORMACJA 

  o przebiegu wykonania planu finansowego 
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za I półrocze 2011 rok 
 

 Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są: 
� gromadzenie,przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie dóbr 

kultury w zakresie historii miasta i regionu, archeologi, etnografii, sztuki 
� prowadzenie badań naukowych 
� działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie. 

Muzeum Regionalne w 2011 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 
podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 173.500,00 zł., oraz 
zaplanowano dochody własne  w kwocie 5.000,00 zł. 
   Na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody Muzeum Regionalnego  wynosiły 90.648,92zł tj 
-  89.852,92 zł tj. 51,79 % otrzymanej dotacji podmiotowej, 
� 796,00 zł  dochody własne tj. 15,92%, 
 
Dyrektor  Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia  przebieg poniesionych 
rozchodów/wydatków/ w  I półroczu 2011 roku 
 

Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń-BHP 

800,00 0,00 0,00 

921 92118 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

92.000,00 44.500,00 48,37 

921 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

15.200,00 7.160,53 47,11 

921 92118 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 774,95 38,75 

921 92118 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 450,00 7,50 

921 92118 4210 Zakup materiałów 13.718,21 6.162,36 44,92 

921 92118 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek, muzealia 

15.000,00 2.700,00 18,00 

921 92118 4260 Zakup energii,gazu wody 3.000,00 1.147,53 38,25 

921 92118 4270 Zakup usług remontowych 7.000,00 0,00 0,00 

921 92118 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 5.578,43 37,19 

921 92118 4360 Zakup usług tel. komórkowej 1.000,00 421,06 42,11 

921 92118 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 307,34 15,37 
 



Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
 opłaty 

2.000,00 1.876,90 93,85 

921 92118 4440 Odpisy na ZFŚS 3.281,79 1.093,93 33,33 

921 92118 4700 Szkolenia  pracowników 500,00 295,00 59,00 

   OGÓŁEM: 178.500,00 72.468,03  
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2011 roku   

nie powstały żadne zobowiązania i należności. 

  
Informacja z działalności 

Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach 
za I półrocze roku 2011 

 
 
I. Informacja ogólna 
  
      W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie 
następujące osoby; Robert Michał Czerniak – dyrektor muzeum oraz  Ilona Jagielska 
zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeologa.   
  
II. Działalność Muzeum    
 

1. Prace związane z organizacją i działalnością muzeum 

� Udział w konferencji dotyczącej zabezpieczeń obiektów i pomieszczeń muzealnych 
/Poznań 27.05.2011/ 

� Zlecono opracowanie pt. Ocena ryzyka zawodowego w Muzeum Regionalnym Ziemi 
Pyzdrskiej. 

� Podjęto szkolenie dotyczące Ochrony przeciwpożarowej w muzeum. 
       

2. Działalność kolekcjonerska muzeum 
    Dokonano zakupów eksponatów: 
� szabla prosta (miecz  jednosieczny tzw. tasak z XV w.), 
� tablice rejestracyjne do roweru ( 2sztuki, okres międzywojenny XX w.), 
� moneta - ½ rubla (srebro z 1896 r.), 
� ikona podróżna, rosyjska (poł. XIX w. z pola bitwy pod Pyzdrami ), 
� strzelba lontowa – wschodnia (Turcja XVIII / XIX w.) 

 
3. Działalność oświatowa 
 
3.1   Prelekcja – pokaz multimedialny przygotowany przez mgr Piotra Szymczaka  z 
Warszawy na temat genealogii rodu Korbońskich z Pyzdr. (15.06.2011 r.) 
  
3.2  Udział w warsztatach naukowych na Festiwalu w Lądzie (18-19. 06.2011 r.) 
 



 4. Działalność wystawiennicza 
 
Wystawa „Stefan Korboński 1901 - 1989” 
Przygotowania do wystawy poświęconej Stefanowi Korbońskiemu dotyczyły głównie na-
wiązania i pertraktacji dotyczących wypożyczenia wystawy z Muzeum Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie oraz wykonania stelaży do umieszczenia plansz z wydrukami. Wy-
stawa pt. Stefan Korboński 1901-1989 r., przygotowana została przez Instytut Pamięci Na-
rodowej i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 20. rocznice śmierci wielkiego 
Polaka, męża stanu, ostatniego Delegata Rządu RP na Kraj w czasie II wojny światowej, 
wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji. Korzenie rodzinne Ste-
fana Korbońskiego związane są z Pyzdrami. Stąd też konieczne było Postać tę mieszkań-
com Pyzdr pokazać. Konferencja poświęcona Stefanowi Korbońskiemu miała miejsce w 
dniu 15.06.2011 r. Przy organizacji wystawy konieczna była adaptacja krużganka klasztor-
nego oraz wykonanie ram aluminiowych do zawieszenia wystawy. 
 
 
5. Działalność badawcza 
- Przygotowanie materiałów dotyczących wsi miejskiej Cieśle /marzec-kwiecień/ 
- Nadzór archeologiczny nad realizacją kolejnego etapu związanego z budową 
kanalizacji w Pyzdrach. 
- Opracowanie materiału archeologicznego pozyskanego z prac badawczych w 
Pyzdrach przy kościele farnym, 
- Poszukiwania genealogiczne i inne badania, które związane są z realizacją zadania 
„Mój Pradziad i Jego Sąsiedzi”. 
 
 

 6. Prace gospodarcze 
Główne prace dotyczyły adaptacji i przygotowania muzeum do sezonu turystycznego: 

� naprawa urządzeń elektrycznych na sali ekspozycyjnej, 

� wymiana drzwi wejściowych na drzwi stylizowane na XVII wiek,   

� naprawa tynków w korytarzu wejściowym do budynku muzeum, 

� naprawa tynków w refektarzu, 

 

Muzeum od wielu lat czyni starania o zwiększenie powierzchni magazynowej. Jedną z oka-
zji jest adaptacja budynku tzw. bunkra osadzonego w skarpie klasztornej. Przeprowadzone 
w okresie miesiąca maja - czerwca prace dotyczyły realizacji I etapu związanego z naprawą 
i zabezpieczenia betonowego dachu. Pierwszą fazą tych prac było usunięcie ziemi i roślin-
ności. W drugiej fazie wyreperowano betonową pokrywę dachu oraz nałożono warstwy izo-
lacyjne. Kolejny etap dotyczyć będzie napraw ścian wykonanych z kamienia /piaskowiec – 
macewy, płyty nagrobkowe  z cmentarza żydowskiego w Pyzdrach/. 

 

  


