
                                                                      Załącznik Nr 2 
 

do Zarządzenia Nr XXIX/2013 Burmistrza Pyzdr 
 

z dnia   12 sierpnia  2013 roku 
 

w sprawie: przedstawienia  informacji 
 o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

 Pyzdry za  I półrocze 2013 rok 

 
INFORMACJA 

  o przebiegu wykonania planu finansowego 
Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za I półrocze 2013 rok 
 

 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 2013 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 
podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169.000,00 zł., 
oraz zaplanowano dochody własne  w kwocie 2.000,00 zł. 
   Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody Muzeum  Regionalnego  wynosiły 
86.450,00zł tj 
-  84.600,00 zł tj. 50,05 % otrzymanej dotacji podmiotowej, 
� 1.850,00 zł  dochody  własne tj. 92,50%, 
 
 
Dyrektor  Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia  przebieg poniesionych 
rozchodów/wydatków/ w  I półroczu 2013 roku 
 

Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń-BHP 

500,00 0,00 0 

921 92118 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

95000,00 44632,23 46,98 

921 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

17500,00 8042,31 45,95 

921 92118 4120 Składki na Fundusz Pracy 2500,00 1083,22 43,32 

921 92118 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 1500,00 25,00 

921 92118 4210 Zakup materiałów 17300,00 9466,42 54,71 

921 92118 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek, muzealia 

8000,00 5649,98 70,62 

921 92118 4260 Zakup energii,gazu wody 3500,00 1265,11 36,14 

921 92118 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 309,00 30,90 



Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 4300 Zakup usług pozostałych 11000,00 8874,22 80,67 

921 92118 4360 Zakup usług tel. komórkowej 500,00 282,55 56,51 

921 92118 4370 Zakup usług tel.stacjonarnej 500,00 163,69 32,73 

921 92118 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 376,11 18,80 

921 92118 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
 opłaty 

2200,00 1966,00 89,36 

921 92118 4440 Odpisy na ZFŚS 3500,00 0,00 0 

   OGÓŁEM: 171.000,00 83.610,84  
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2013 

roku  powstały zobowiązania na ogólna kwotę 5.044,62 zł, gdzie termin płatności 

przypada na miesiąc lipiec 2013 roku.  Nie powstały należności. 

 

Informacja z działalności 
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach 

za I półrocze roku 2013 
 

 
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 

 

     Z uwagi na obniżenie, o kwotę 14000 złotych - wielkości dotacji dla Muzeum (ze 
strony organu prowadzącego) musiano ograniczyć wydatki związane zarówno z 
zakupami eksponatów jak i materiałami do pozostałej działalności. 
 
Wydatki ograniczono wyłącznie do działań związanych z realizacją "małych 
projektów w ramach działania 413 Wdrażanie strategii rozwoju objętego PROW na 
lata 2007-2013" Poprzez Lokalną Grupę Działania -"Z Nami Warto" złożono dwa 
wnioski: 

- Obchody 150 rocznicy bitwy powstania styczniowego w Pyzdrach 
- Warsztaty ceramiczne "Od gliny do krzemowej doliny" 

 

2. Działalność kolekcjonerska muzeum 

W okresie 1 półrocza 2013 roku nie prowadzono działalności związane z zakupami 
eksponatów do zbiorów muzeum. 



 
3. Działalność oświatowa 
 
3.1   Udział w warsztatach naukowych na Festiwalu w Lądzie   
 
3.2  Realizacja projektu związanego z obchodami 150 rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. Zamierzeniem organizatorów było iż obchody rocznicy zwycięskiej bitwy 
powstania styczniowego, która odbyła  pod Pyzdrami będzie imprezą cykliczną i pozwoli 
integrować społeczność gminy, uczyć patriotyzmu i historii najbliższej okolicy. 
Uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 150 rocznicy  ( 29.04.1863r.) 
bitwy pod Pyzdrami pn. "Obchody 150 rocznicy  bitwy powstania styczniowego w Pyzdrach" 
miały miejsce dnia 28-04-2013r. Miejsca poszczególnych punktów obchodów związane są z 
miejscami historycznymi wydarzeniami. Uroczystość odbyła się: 
Rynek miasta- miejsce koncentracji wojsk powstańczych pod dowództwem płk. Edmunda 
Taczanowskiego. Tutaj planuje się rekonstrukcje historyczną pt "Zwycięski powrót wojsk 
powstańczych z pola bitwy". W nawiązaniu do hymnu pochwalnego "Te Deum Laudamus", 
którym to powstańcy podziękowali za zwycięską bitwę, orkiestra wojskowa odprowadzi 
uczestników spotkania na cmentarz parafialny. 
Cmentarz parafialny w Pyzdrach - miejsce pochówku powstańców poległych w bitwie pod 
Pyzdrami. Przed pomnikiem odprawiona został uroczysta Msza Święta z apelem poległych. 
  
Uroczystość, która odbyła się w dniu 28-04-2013r. jest ona skierowana była do mieszkańców 
Pyzdr (dostępność ogólna) oraz zaproszeni goście z powiatu wrzesińskiego oraz powiatów 
ościennych. Uczestniczyło w niej około 600 osób. 
Program uroczystości: 
Godz.15.00 - koncert orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych RP na Rynku w Pyzdrach 
- Inscenizacja "Powrót powstańców ze zwycięskiej bitwy" 
- Przemarsz na cmentarz parafialny. 
- Polowa Msza Święta przy Mogile Powstańców Styczniowych 
- Apel poległych 
- Salwa honorowa 
- Poczęstunek dla orkiestry i zaproszonych gości 
W celu podniesienia rangi uroczystości patriotyczno-religijnych niezbędny był udział 
orkiestry oraz oddanie przez nich honorów wojskowych na mogiłach powstańczych. Jedynym 
wykonawca oddania tych honorów jest Wojsko Polskie stąd udział orkiestry sił powietrznych 
- jedynej na terenie wielkopolski. 
Promocja tego przedsięwzięcia odbyła się poprzez informację w prasie lokalnej, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Pyzdry oraz wydrukowane zaproszenia dla zaproszonych gości 
oraz plakaty. 
 
3.4 Zakupione 3 repliki karabinów z okresu powstania styczniowego oraz wykonanie 5 
kompletów strojów powstańczych pozwoliło na utworzenie grupy rekonstrukcyjnej. 
Obecnie trwają przygotowania związane z formalnym ukonstytuowaniem zawiązanej grupy 
rekonstruktorów. 
 
 
 
 
3.5 Konferencja naukowa. Przygotowania do II konferencji na temat " Pyzdry na mapie 
historycznej" podtytuł: Dolina środkowej Warty w rejonie Pyzdr    Zachodnia część 



Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja przygotowana została 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 22 czerwca br. i zgromadziła około 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. 
 
W ramach konferencji w krużgankach klasztoru wystawiona została ekspozycja poświęcona 
tematowi konferencji 
 
Przygotowanie materiałów i wystąpienia na konferencji naukowej na temat "Królewskie 
miasto Pyzdry". 
Do muzeum należało m.in. przygotowanie wycieczki autokarowej dla uczestników 
konferencji po obszarze gminy Pyzdry. Tematem wycieczki było prezentacja zarówno 
walorów krajobrazowych i przyrodniczych jak i pokazanie miejsc związanych z 
wydarzeniami powstania styczniowego. 
 
 
 
 
3.6 Koncert uczniów ogniska muzycznego "Świat Muzyki" pod kierunkiem mgr muzyki 
Aleksandra Topolskiego. Koncert odbył się krużgankach klasztoru w dniu 28 czerwca br. 
 
3.7 Prace organizacyjne dotyczące 15 Pleneru malarskiego w Pyzdrach. (przygotowanie 
projektu LGD "Z Nami Warto",  kontakt z ewentualnymi uczestnikami pleneru, 
przygotowanie i rozesłanie zaproszeń do uczestników pleneru). 
 
  
  
 4. Działalność wystawiennicza 

- Wystawa "Pyzdry na historycznych mapach w okresie wydarzeń powstańczych 
około 1863 roku". Wystawa przygotowana w oparciu o materiały pozyskane ze 
zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu jak i zbiorów kartograficznych 
Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ze zbiorów biblioteki 
Salezjanów w Lądzie a także zbiorów własnych muzeum.  Otwarcie wystawy było w 
trakcie trwania konferencji naukowej na w/w temat, w dniu 22 czerwca br. 
Przewidywany czas trwania wystawy do 31 sierpnia br. 
 
- Wystawa prac uczniów Gimnazjum w Pyzdrach. Prace plastyczne przygotowane pod 
kierunkiem P. Mirosławy Wawrzyniak  (nauczyciel historii) dotyczyły tematu 
powstania styczniowego. Na wystawie prezentowana była współcześnie wykonana 
biżuteria patriotyczna, plakaty, ilustracje do wydarzeń  z okresu powstania 
styczniowego. Wystawa połączona została uroczystością wręczenia wykonawcom 
prac pamiątkowych monet i upominków książkowych ufundowanych przez pyzdrskie 
Muzeum. 
  

  
 



 
 
- 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 

  

- 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.   

- Pomoc w przygotowaniu wniosku i projektu dotyczącego prac przy dachu 
południowym i zachodnim krużganka klasztoru w Pyzdrach. Wykonanie 
dokumentacji fotograficznej. 

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pomiarowej na strych 
klasztoru podczas wykonywanych prac dekarskich. 

 

 

6. Inne prace (gospodarcze, zlecone przez burmistrza) 

 - Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczenia przy ulicy Nadrzecznej. 
Wykonano prace posadzkarskie w tzw. bunkrze oraz prace odwadniające skarpę. 

- Zaadoptowano część strychu klasztornego na magazyn muzealny. Zmontowano metalowe 
półki oraz ochroniono to miejsce folią przed działaniem kurzu. 
 

 

 

 


