
                                                                      Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr XX/2012 Burmistrza Pyzdr 

z dnia  3 sierpnia  2012 roku 
w sprawie: przedstawienia  informacji  

 o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
 Pyzdry za  I półrocze 2012 rok 

 
INFORMACJA 

  o przebiegu wykonania planu finansowego 
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za I półrocze 2012 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 2012 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 
podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183.000,00 zł., oraz 
zaplanowano dochody własne  w kwocie 5.000,00 zł.  
   Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody Muzeum Regionalnego  wynosiły 91.636,00zł tj  
-  91.500,00 zł tj. 50,00 % otrzymanej dotacji podmiotowej, 
− 136,00 zł  dochody własne tj. 2,72%, 
 
 
Dyrektor  Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia  przebieg poniesionych 
rozchodów/wydatków/ w  I półroczu 2012 roku 
 

Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji  Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń-BHP 

500,00 0,00 0,00 

921 92118 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

97000,00 44620,00 46,00 

921 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

15700,00 7909,10 50,38 

921 92118 4120 Składki na Fundusz Pracy 2400,00 763,92 31,83 

921 92118 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 210,00 3,50 

921 92118 4210 Zakup materiałów 14000,00 2342,18 16,73 

921 92118 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek, muzealia 

15000,00 157,90 1,05 

921 92118 4260 Zakup energii,gazu wody 5000,00 737,66 14,75 

921 92118 4270 Zakup usług remontowych 7400,00 0,00 0,00 

921 92118 4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 4933,72 32,89 

921 92118 4360 Zakup usług tel. komórkowej 1600,00 573,15 35,82 

921 92118 4410 Podróże służbowe krajowe 1850,00 697,88 37,72 

921 92118 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 2500,00 1816,98 72,68 



Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji  Plan Wykonanie % 

 opłaty 

921 92118 4440 Odpisy na ZFŚS 3281,79 1093,93 33,33 

921 92118 4700 Szkolenia  pracowników 768,21 712,85 92,79 

   OGÓŁEM:  188.000,00 66.569,27  
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2012 roku   

nie powstały żadne zobowiązania i należności.  

 

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    
 
Uwagi wstępne.  
 

      W działalności muzeum ziemi pyzdrskiej, w pierwszym półroczu br. zamierzone 
było ograniczenie wydatków na zadania muzeum z uwagi na realizację projektu: 
"adaptacja źródełka Pij Zdrój" . Do realizacji tego projektu niezbędne były środki 
finansowe, których refundacja nastąpiłaby dopiero w roku 2013. 

 

1. Prace związane z organizacją i działalnością muzeum 

−Udział w konferencji dotyczącej zabezpieczeń obiektów i pomieszczeń muzealnych oraz 
ochrony miejsc archeologicznych /Ląd 17.01.2012/ 

−Od października ubiegłego roku prowadzone są rozmowy (3 spotkania, wymiana 
telefonów, maili) ze spadkobiercami domu podcieniowego na rynku w Pyzdrach w sprawie 
dzierżawy budynku dla celów muzealnych. Oczekujemy na akceptację ze strony właścicieli, 
przygotowanego drugiego projektu umowy dzierżawy budynku. 

 

2. Działalność kolekcjonerska muzeum 

 
Nie prowadzono zakupów muzealiów. Do zbiorów muzeum trafiły artefakty 
(głównie ceramika) pozyskane z nadzorów archeologicznych prac prowadzonych: 
przy plebani, kościele farnym oraz zamku w Pyzdrach.  

 
 
 
 
 
3. Działalność oświatowa 



 
3.1   Udział w warsztatach naukowych na Festiwalu w Lądzie (02-03. 06.2012 r.)  
 
3.2  Wykłady i prezentacja multimedialne (16.03.2012) w muzeum przeprowadzone przez 
Ilonę Jagielską dotyczący dotychczasowych badań i ich wyników na terenie gminy Pyzdry. 
 
3.3 Konferencja naukowa. Przygotowania do konferencji na temat " Pyzdry na mapie 
historycznej" trwały już od kwietnia 2011 r. . Konferencja przygotowana we współpracy z 
Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem 
Geodetów. Osobami współpracującymi była Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk oraz 
Waldemar Sztukiewicz. Konferencja odbyła się w dniu 12 maja br. i zgromadziła ponad 90 
osób (na konferencji prowadzona była lista obecności), głównie ze środowisk naukowych 
Poznania (Politechnika Poznańska) jak i też Bydgoszczy, Warszawy i Krakowa. Na 
konferencji zaprezentowane było  siedem naukowych wystąpień na temat map oraz roli 
Pyzdr w dziejach Wielkopolski. 
 
3.4 Przygotowanie materiałów i wystąpienia na konferencji naukowej na temat "Królewskie 
miasto Pyzdry". 
 
3.5 Przygotowanie artykułu do "Kroniki Wielkopolskiej" na temat "Muzeum Regionalne 
Ziemi Pyzdrskiej". 
 
3.6 Prace organizacyjne dotyczące 14 Pleneru malarskiego w Pyzdrach. (przygotowanie 
projektu LGD "Z Nami Warto",  kontakt z ewentualnymi uczestnikami pleneru, 
przygotowanie i rozesłanie zaproszeń do uczestników pleneru). 
 
3.7 Udział w warsztatach organizowanych przez LGD "Z Nami Warto" na temat Questingu 
w Pyzdrach.  (Dłusk, 13-14.04. br.). Podczas warsztatów przygotowano materiały, które 
będą zastosowane w formie zabawy, w popularyzacji miasta Pyzdry. 
 
3.8 Udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania Gminnych Planów Ochrony Zabytków. 
(Poznań , 24.04.br.) 
 
3.9 Udział w konferencji popularno-naukowej z okazji 650 lecia Goliny. (18.05.br.). 
 
 
 
 
 4. Działalność wystawiennicza 

- Wystawa "Pyzdry na historycznych mapach". Wystawa przygotowana w oparciu o 
materiały pozyskane ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz ze zbiorów biblioteki Salezjanów w Lądzie a także 
zbiorów własnych muzeum.  Otwarcie wystawy był w trakcie trwania konferencji 
naukowej na w/w temat, w dniu 12 maja. Przewidywany czas trwania wystawy do 
dnia 15 lipca br. 
 
- Zmiana w ekspozycji dotyczącej zbioru kości zwierząt ze Spławia.  

 



     
5. Działalność badawcza 
  
-Przygotowanie i opracowanie materiału do badań archeologicznych dotyczących kopca - 
kurhanu powstańczego w Kamieniu. Przygotowania dotoczyły zebranie materiału 
informacyjnego o mogile powstańczej (1863) w pobliżu dawnego miejsca leśniczówki na 
Kamieniu, uzyskania stosownych pozwoleń (od Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Nadleśnictwa w Grodźcu) oraz zawarcia umowy 
dzierżawy z Nadleśnictwem w Grodźcu. Przygotowanie dokumentów trwało od września 
2011 r.  
 
-Prowadzone (styczeń - marzec br.) przez nowego proboszcza parafii, prace na plebani w 
Pyzdrach wymagały stałego nadzoru archeologicznego oraz wykonania dokumentacji 
przeprowadzonych obserwacji i badań . Również nadzoru archeologa wymagały prace 
wokół fary podczas, których usunięto ziemię w celu ukształtowania skarpy kościelnej oraz 
wykonano wykopy pod instalacje wodne i elektryczne. W trakcie prac odkryte zostały 
szkielety ludzkie. 
 
-Konsultacja naukowa z naukowcami z Instytutu Paleologii z Krakowa i Wrocławia w 
sprawie zbioru kości zwierząt znalezionych w kopalni żwiru na Spałwiu. (19.06.br) 
Inwentaryzacja zbioru, który wg naukowców można zaliczyć do jednego z największych w 
Polsce. Głównym celem wizyty była czaszka piżmo-woła, która uważana jest za jedyną w 
Polsce i jedną z niewielu w Europie.  
 
 
  

6. Działalności konserwatorska 

- Udział w komisji konserwatorskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  dotyczącej prac prowadzonych przez proboszcza parafii 
p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach.( ad. protokół komisji) 

- Udział w komisji konserwatorskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  dotyczącej zabytku ruchomego: figury św. Wawrzyńca w 
Pietrzykowie (ad. protokół komisji) Komisja w dniu 17.01.2012 r. 

- Prace i pomoc merytoryczna dotycząca prac prowadzonych przez ks. Ryszarda 
Kopczyńskiego - proboszcza parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach. Dynamicznie 
prowadzone prace nowego proboszcza Pyzdr wymagają stałego nadzoru i 
konsultacji z Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków. Wiele z nich wykonanych 
było wbrew wymogów konserwatorskich i stały się zagrożeniem dla zabytków. 
Szczególnie kontrowersyjne są wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń na piętrze 
południowego skrzydła klasztoru. (szczegółowe omówienie w protokołach komisji 
WWKZ i osobnym merytorycznym sprawozdaniu muzeum). (komisja 
konserwatorska w dniu 7 lutego br.) 

- Pomoc w przygotowaniu wniosku i projektu dotyczącego prac przy kościele 
klasztornym w Pyzdrach. (26.01. br. -spotkanie na plebani, 2 x wyciągi z ksiąg 
wieczystych,  

 



 

7. Inne prace (gospodarcze, zlecone przez burmistrza) 

  

- Przygotowanie projektu dotyczącego adaptacji miejsca, którym jest źródełko "Pij 
Zdrój". 

W grudniu 2011 roku złożony został projekt do LGD "Z Nami Warto", w którym 
przedstawione zostały zadania związane z adaptacją zlokalizowanego przy ulicy 
Wrocławskiej, źródełka "Pij zdrój".  Wielkość wnioskowanej sumy pieniędzy 
mieściła się w tzw. małym projekcie tj. do kwoty 25 tys. zł. Wymogi finansowo- 
prawne dotyczyły zawarcia umów z właścicielem źródełka, którym w konsekwencji 
okazało Starostwo Wrzesińskie. Brak możliwości prawnej (wymagana zgoda 
Wojewody wielkopolskiego) nie pozwoliła na uzyskania umowy użyczenia na czas 
większy niż 5 lat.  

- Zlecono Powiatowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrześni 
wykonanie badań laboratoryjnych wody ze źródełka, które okazały się pozytywne a 
więc woda z ujęcia "Pij zdrój" nadaje się do bezpośredniego spożycia. 

- W miesiącu czerwcu br. zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu  Komunalno - 
Mieszkaniowemu w Pyzdrach oczyszczenia z gruzu i betonu w celu przygotowania 
podłoża pod wykonanie brukowanej posadzki. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


