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INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego

Muzeum Regionalnego w Pyzdrach
za I póho cze 2,OI0 rok

Głównym i zadaniamt Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są:

' gromadzenie,przechowywanie' konserwacja, inwentnyzacjai udostępnięnie dóbr
kultury w zakresie historii miasta i regionu, archeologi, etnografii, sztuki- prowadzenie badań naukowych

. działalnośc oświatowa w v'ryŻej wymienionym zakresie.
Muzeum Regionalne w 20l0 roku otrzymało na swą ażiałalnośc statutową dotację podmiotową
zbudŻetu dla samorządowej insĘrtucji kultury w kwocie 765.222,,00 zł., orazzap{anowano
dochody własne w kwocie 10.000'00 zł.M:uzeum otrzymało równiez dotacje celowe tj:

Z programu PP\iloW w kwocie |6.949,79 zł

Na dzień 30 czerwca2010 roku dochody Muzeum Regionalnego wynosiĘ 100.33 6,00złtj
- 82.61l,a0 .zł tj. 50 %otrzynranej dotacj i podmiotowej,
- 775,2l zł doohody własne t]. 7,750ń,
- 16.949,79 zł dotacji celowej Zprogramu PPWoW tj'\OO%

Dyrektor M:uzęa Regionalnego w P y zdr achprzedstaw ia przebieg poniesionych
.- czchodów/wydatków/ w Ipołroczl2010 roku

I)2. Rozdział & określenie kwalifi kacii Plan Wvkonanie o//o

921 92118 3020 Wydatki osobowe ruezab.czarte
do wynagrodzeń-BHP

800,00 0,00 0,00

921 92118 401 0 Wynagrodzęnia osobowe
pracowników

94.869,0A 4Ż.B90,00 45,16

9Ż1 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia
Społeczne

I5.25Ż,00 7.26Ż,56 47,62

921 92II8 41Ż0 Składki na Fundusz Pracy 2.330,00 84i,60 36,r2

92r 921r8 4170 Wynagrodzen ia bezosobowe 4.87ll,00 2.700,00 55,43

921 92118 4703 Wynagrodzenia bezosobowe
PPWOW

3.100,00 3.100,00 100

921 92118 4210 Zakup materiałów 7.200,00 5.995,57 8Ż,2]

921 921r8 4213 Zakup materiałów-PPwow 3Ż7,51 321,51 100

921 9Ż1I8 4240 Zakup pomocy 20.000,00 2.880,00 14,40



:)

Dz. Rozdział & określenie loryalifikacii Plan ] wyton" "i; l' "ń
dydaktycznvclr.ks ia żek

921 92118 4260 LaKl:p ener gilgazu wodv_ ści ekńrv 3.000,00 1 .011 ,64 15'7)
921 92118 4280 LaKup usfu g medvc z,nv c.l.t 700,00 277,00 39 s7921 92118 4300 Zakup usfug pozostafuch 17.s00,00 6.357,16 36,33921 92118 4303 r,aKup u s{ug pozostafu ch_ppWOW 13.522,28 13.522,28 r00921 92118 4360 LaKUp usług tel. komórkowe I.200,00 567,45 47,29921 92118 44t0 yooroze sfuzbowe kralowe 2.000,00 195,44 i91'7921 92118 4430 U bezprcczenla m ien i a.ró ż,n e onł ąt: l 500,00 o,oo I o,oo9Ż1 921 t8 4440 Odpisy na ZFSS 3.143,52 0,00 0,00921 92118 4740 LaKUp materiałów papierni czych

do drukarek
800,00 0.00 0,00

921 92118 41 50 LaKup akc. komputerowych,
programów,licencj i

oGoŁEM:

956,49 53 I,00 5{ st

I92.171,79 89.179,27

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuj e, Że na dzień 30 czerwiec 2010 roku
nie powstĄ Żadne zobowiązania i naleŻności.
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Informacj a z dńałalnoŚci
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach

zalpółrocze roku 2010

L Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywĄ następujące osoby; Robert
hrrłhał Czerniak _ dyrektor muzeum oraz llona Jugielska zatrudniona na stanowisku
adiunkta, archeologa na3ń etatu. Zatrudnienie Ilony Jagielskiej w wymiarze % spowodowane
było czasową sytuacją rodzinną zatem pozostała 1/ą etatu wykorzystana została do
ztrudnienia na umowę mgr historii Iwona Burchardt - pracownika do obsfugi ruchu
turystycznego i innych prac w muzeum.

IL Dzialalność Muzeum
W okresie sprawozdawczym muzeum realizowil.o zarowno zadarua statutowe j aki zadania

ndozone przęz samorząd gminy Pyzdry; m.in. reprezentowanie gminy Pyzdry w
Stowarzyszeniu Miasta Krola Kazimierza Wielkiego.

Prace zrłłiązane zumięszczeniem herbu miasta Pyzdry w sali herbowej Urzędu
Wojewodzkiego w Poznaniu (styczeń).
Z początlaem biezącego roku wznowiona została inicjatywa działalności Fundacji
Muzeów Wielkopolskich, której muzeum pyzdrskie jest jednym jej wspołzałozycieli'
W dniu 22 styczrua br. Na spotkaniu wUrzędzie Marszałkowskim w Poznaniu doszło
do uchwalenia statutu i wyboru władzFundacji. Muzeum pyzdrskie wewładzach
Rady Fundacji reprezentuje na wniosek t zupowa:żmienia dyrektofa muzeum p.
Tadeusz Osyra.
Udział na zaptoszenie ks. Rektora Wyzszego Seminarium Duchownego w
uroczystościach wpisu zespołu klasztornego w Lądzie na listę Zabytków
Rzeczypospolitej w dniu 10.04. br.
Udział wraz z wygłoszeniem referatu przez mgr Ilonę Jagielską w Konferencji
Naukowej organizowanel przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Udział nazaproszenie burmistrzamiastaKowal wuroczystościach mviązanychz700
leciem urodzin króla Kazimierza Wielkiego w dniu 30 kwietnia br.

2. Działalnoś ć oświatowa
Z'L.Muzeum uczestniczyło w uroczystościach zvłiązanych znIZlotem Szkoł im. Jana

Pawła II w dniu 22lałłietniabr.Udział dotyczył przygotowania wystawy
tematycznej, udział w jury konkursu naprezentację, udostępnienie i
przygotowanie materiałow dla uczestników zlotu.

z.z.Udztał i przygotowanie prelekcji. Położenie nadrzeczne miejscowości i jego
wpfu na kulturę materialną_ dla uczestników projektu realizowanego przez
Małgorzatę Lisiecką_ Starostwo Powiatowe we WrzeŚni.

2.3. w okresie tym muzeum realizowało nadal zadanie PPWOW (rea|izaqa II etapu
projektu) ,,Mój pradziad i jego sąsiedzi" organizując spotkania dotyczące
gromadzenia informacji o naszych przodkach. Efektem pracbyła realizacja tematu
uczczeńa ofiar 

',Mordu 
Katyńskiego" podjętego wraz p. ElzbietąKłossowską.

- Zawiązano Komitet organizacyjny w celu przygotowania uroczystości
ztńązany ch z uczczeniem p ami ę ci p o mo rd owany ch na W scho dz i e.



- Muzeum przygotowało projekry orazfrnalizowało zadarue zavlązane z
wykonaniem tablic poświęconych pomordowanych Pyzdrzan.
- Przygotowanie uroczystości, które odbyĘ się w dniu 27 marcabr.

2.4.Przygotowania do organizacji XIII ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Prace
przygotowawcze to wszelkiego rodzaju rozmowy w celu zaproszenia do
uczestniczenia w plenerze artystów plastyków, ustalenie terminów i programu
spotkań. W wyniku rozmów z kuratorem pleneru p. Markiem Haładudą. (z.02.br)
ustalono termin pleneru na czas 01 _ 15.09 br. Wielkopolski Urząd Marszałkowski
pozytywnie zaopiniował ofertę konkursow ą z}ożoną przez muzeum i pr zy znał na
realizację pleneru 3000 złotych'

z's. Prelekcja mgr Tomasza olszackiego z Instytutu Archeologit zŁodzi na temat
wynikow badań archeologicznych prowadzonych na zamku w Pyzdrach.
( 21 0s.br)

3. Działalnoś ć wystawienn icza

3'1. Wystawa własna, czasowa pt ZamekwPyzdrach w świetle badań
archeologicznych (Ż1'05 _ 1 5. 07.br)

3.2. Muzeum prezentowało swoje zbiory poza swoją siedzibą działalności poprzez
organizację wystaw oraz wypoĘczetia swoich eksponatów.

- MuzeumuĘczyło skarb zfr{ wieku na wystawępt Średniowieczne Skańy
w Wielkopolsce do Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy
- Muzeumużyczyło eksponaty etnograftęznena wystawę poświęconą700 leciu
wsi Kołaczkowo

4. Działalność badawcza
- Muzeum wykonało kwerendę dotyczącątemafu zsńęanego z oficerami

pochodzącymi zPyzdr i okolic, kilórzy zostali zamordowaru przezNKwD w okresie II
wojny światowej. Badania te podjęte zostaĘ w celu umieszczenia nazwisk na tablicy
pamiątkowej.

- Opracowanie materiafu archeologicznego pozyskanego z pracbadawczych na
cmentarzy sku Pyzdry- Tarnowa,

- Poszukiwania genealogiczne i inne badania, które złviązane są zrealizacjązadarua
,,Mój Pradziad i Jego Sąsiedzi''.

5. Działalność wydaw nicza

5 l Muzeum podjęło rozmowy z p. Pawłem Andersem - redaktorem Kroniki
Wielkopolskiej w temacie dotyczącym publikacji o osadnictwie olęderskim w
dawnym powiecie pyzdrskim. Rozmowa w Ęzdrach w dniu 13.03.br.
5.2 w okresie dotycząc1łn niniejszej informacji trwały ostateczne przygotowania i
kwerendy otrzymanych od autorów wystąpień dotyczących sesji z okazji'750 lecia
lokacji miasta.

6.Inna działalność

6.I. Prezentacja rekonstrukcji historycznej . strzelanie z bombardy podczas
uroczystości 700lecia wsi Wszembórz w dniu 5.06.br.


