Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2011 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o przebiegu wykonania planu finansowego

Muzeum Regionalnego w Pyzdrach
za 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
zrealizowało dochody własne w kwocie 2.249,80 zł. Ogółem dochody w 2011 roku
wyniosły 175.749,80
Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody Muzeum Regionalnego wynosiły 173.500,00 zł tj
100 % otrzymanej dotacji podmiotowej, oraz dochody własne wyniosły 2.249,80 zł tj.
100%.
Dyrektor Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych
rozchodów/wydatków/ w 2011 roku
Dz.

Rozdział

&

Określenie kwalifikacji

Plan

Wykonanie

%

921

92118

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń-BHP

378,81

378,81

100

921

92118

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

95.510,00

95.510,00

100

921

92118

4110

Składki na Ubezpieczenia
Społeczne

15.286,38

15.286,38

100

921

92118

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.646,42

1.646,42

100

921

92118

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

450,00

450,00

100

921

92118

4210

Zakup materiałów

30.206,55

30.206,55

100

921

92118

4240

Zakup pomocy
dydaktycznych,książek, muzealia

3.788,05

3.788,05

100

921

92118

4260

Zakup energii,gazu wody

2.078,66

2.078,66

100

921

92118

4300

Zakup usług pozostałych

13.812,32

13.812,32

100

Dz.

Rozdział

&

Określenie kwalifikacji

Plan

Wykonanie

%

921

92118

4360

Zakup usług tel. komórkowej

651,13

651,13

100

921

92118

4410

Podróże służbowe krajowe

1.528,43

1.528,43

100

921

92118

4430

Ubezpieczenia mienia,różne
opłaty

1.876,90

1.876,90

100

921

92118

4440

Odpisy na ZFŚS

3.281,79

3.281,79

100

921

92118

4700

Szkolenia pracowników

295,00

295,00

100

OGÓŁEM:

175.749,00

175.749,80

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2011
roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.

I. Informacja ogólna
W okresie sprawozdawczym w muzeum zatrudnione były: Robert Michał Czerniak –
dyrektor muzeum- (1 etat) oraz Ilona Jagielska -(1 etat).

II. Działalność Muzeum
W okresie sprawozdawczym muzeum realizowało zarówno zadania statutowe jak i
zadania nałożone przez samorząd gminy Pyzdry; m.in.
1. Zarządzenia i inne prace organizacyjne muzeum
Udział w pracach Fundacji Muzeów Wielkopolskich. (spotkania w UM w Poznaniu
;styczeń- kwiecień,). Do reprezentacji muzeum pyzdrskiego w radzie fundacji upoważniony
został Tadeusz Osyra (były dyrektor muzeum w Koszutach).

2. Działalność oświatowa
2.1W roku bieżącym muzeum nadal kontynuowało prowadzenie lekcji muzealnych na
tematy związane dziejami miasta i dawnego powiatu pyzdrskiego. Lekcje muzealne
prowadzone są również poza placówką muzeum – w formie prelekcji - w placówkach
szkolnych.
Tematy i ilość odbytych spotkań:
- Święty Franciszek i jego bracia zakonni (6 spotkań, 180 osób)
- Powstanie styczniowe na ziemi pyzdrskiej (6 spotkań, 180 osób)
- Pyzdry miasto średniowieczne (5 spotkań, 150 osób)
2.2Prelekcje i spotkania. w Pyzdrach
- Konferencja - Historyczna mapa Polski - konferencja zorganizowana przez
Państwowy Instytut Historyczny z Warszawy. Termin odbytej konferencji: 6 lipca
2011 r.
- Położenie nadrzeczne miejscowości i jego wpływ na kulturę materialną –

prelekcja wygłoszona w dniu 14czerwca br. dla uczestników projektu
realizowanego przez Małgorzatę Lisiecką – Starostwo Powiatowe we Wrześni.
- Spotkanie poświęcone życiu Stefana Korbońskiego oraz jego kontaktów i
korzeni z Pyzdrami. 15 czerwca br.
2.3Muzeum współpracuje z pozostałymi instytucjami kultury w gminie Pyzdry. W ramach
współpracy z biblioteką publiczną w Pyzdrach muzeum min. udostępniało sprzęt
multimedialny.
2.4Pomoc w przygotowaniu dnia patrona w gimnazjum w Pyzdrach. (11 czerwiec)
2.5Muzeum w roku bieżącym realizowało nadal zadanie PPWOW „Mój pradziad i jego
sąsiedzi” organizując spotkania dotyczące gromadzenia informacji o naszych przodkach.
2.6Jedną z form oświatowych propagujących historię są prezentacje kunsztu
artyleryjskiego. Rekonstrukcja historyczna, polegająca na oddawaniu strzałów armatnich z
repliki XIV wiecznej bombardy, była elementem uświetniającym uroczystości (22 czerwca,
11 listopada,)
2.7Pomoc oraz przygotowanie materiałów archiwalnych do wystawy w Cieślach (10
kwietnia br.)

3. Działalność wystawiennicza
3.1.W okresie obejmującym informację o działalności muzeum prezentowało wystawy:
-Stefan

Korboński, życie i jego działlność Termin trwania wystawy: 15 czerwca – 31
sierpnia

-Wystawa

malarska Helgi Berke i Janusza Matysiaka - W dniu 16 lipca miała miejsce
tzw. wystawa robocza prac powstałych podczas trwania pleneru.

-Wystawa

fotograficzna prac pleneru organizowanego przez Jerzego Sznajdera pod
patronatem PTTK Konin w Chatce Ornitologa.
-Wystawa

prac malarskich Darka Patyka. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu
WTZ Ruda Komorska.

3.2.Muzeum prezentowało swoje zbiory również poza swoją siedzibą działalności poprzez
organizację wystaw oraz wypożyczenia swoich eksponatów.
-Wystawa

poplenerowa XIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach 2009 była
wystawą zamiejscową prezentowaną w Muzeum Regionalnym w Słupcy (styczeń 2011)
-Kafle piecowe na wystawie "Czas rozpalić piec" w Muzeum Archeologicznym w
Poznaniu (15 grudnia 2011 otwarcie wystawy)

4. Działalność badawcza
4.1.Muzeum kontynuuje badania związane z dziejami miasta. Głównym tematem badań w
ostatnim okresie to:
-Badania archeologiczne podczas nadzoru prac ziemnych przy klasztorze oraz plebani w
Pyzdrach.
-Opracowanie materiału archeologicznego pozyskanego z prac badawczych przy kościele
farnym
-Kwerenda archiwalna dotycząca powstańców styczniowych, którzy polegli w okolicach
Pyzdr w latach 1863 - 1864. Przygotowania do badań archeologicznych w miejscu
pochówku powstańców.
.
-Poszukiwania genealogiczne i inne badania, które związane są z realizacją zadania „Mój
Pradziad i Jego Sąsiedzi”.
-nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi (wodociąg oraz kanalizacja) realizowanymi
w gminie Pyzdry.

5. Działalność związana z gromadzeniem zbiorów muzealnych
5.1W roku 2011 do zbiorów muzeum, za sumę 2685 zł zakupiono eksponaty związane z
dziejami miasta i regionu. Zakupy dotyczyły głównie przedmiotów takich jak fotografie,
starodruki. Jednym z cenniejszych zakupów jest miecz z XV wieku,metalowa ikona medalik z 1863 r.
5.2Do zbiorów muzeum pozyskaliśmy również eksponaty z prac archeologicznych m.in. z
prac przy plebani oraz prac wodociagowych w Pyzdrach.

6. Działalność konserwatorska i inne działania techniczno-budowlane
6. 1 Konserwacja i remont tzw. bunkra. Prace rozpoczęte wiosną br. mają na celu
uratowanie przed zniszczeniem budowli powstałej w II wojnie światowej. Budynek
wykonany został z żydowskich nagrobków przez okupacyjne władze niemieckie.
Projektowane prace mają na celu adaptację budynku do zadań edukacyjnooświatowych realizowanych przez muzeum.
Wykonano następujące prace:
- naprawa sklepienia dachu,
- wzmocnienie i naprawa fasady budowli
- wykonanie nowych drzwi wejściowych.
6.2 Osadzenie nowych stylizowanych drzwi wejściowych do budynku klasztoru.
Osadzenie drzwi wiązało się z osadzeniem nowych homologowanych zabezpieczeń.
6.3 Naprawa tynków w refektarzu oraz w korytarzu wejściowym do budynku
klasztoru.

6.4 Prace konserwatorskie przy krzyżach morowych.(założenie kitów trocinowych,
pomalowanie).
6.5 Przygotowanie projektu oraz rozpoczęcie prac konserwatorskich i
adaptacyjnych przy źródełku "PIJ ZDRÓJ"
- projekt i nadzór nad pracami przywracającymi ciek wodny źródła.
- projekt plastyczny płaskorzeźby
- oczyszczenie powierzchni kamiennej obmurowania źródełka
- przygotowanie materiału kamiennego do wykonania naprawy muru oraz wykonania
rzeźby,
- zakup niezbędnych materiałów do wykonania płaskorzeźby.

Dyrektor Muzeum
/-/ Robert Michał Czerniak

