
                                                                      Załącznik Nr 2 

 

do Zarządzenia Nr XXXI/2014 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia  4 sierpnia  2014 roku 

 

w sprawie: przedstawienia  informacji 
 o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

 Pyzdry za  I półrocze 2014 rok 

 

INFORMACJA 

  o przebiegu wykonania planu finansowego 

Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za I półrocze 2014 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 2014 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 

podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187.800,00 zł. 

oraz zaplanowano dochody własne  w kwocie 18.216,34 zł. 

   Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody Muzeum  Regionalnego  wynosiły 

109.456,34 zł tj 

-  93.900,00 zł  tj. 50,00 % otrzymanej dotacji podmiotowej, 

-  15.556,34 zł  dochody  własne tj. 85,39%, 

 

 

Dyrektor  Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia  przebieg  poniesionych 

rozchodów/wydatków/ w  I półroczu 2014 roku 

 

Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
105.000,00 49.027,29 46,69 

921 92118 4110 Składki na Ubezpieczenia 

Społeczne 
18.000,00 8.918,06 49,54 

921 92118 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500,00 1.201,21 48,04 

921 92118 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 0,00 0,00 

921 92118 4210 Zakup materiałów 20.000,00 7.003,42 35,01 

921 92118 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, 

książek, muzealia 
14.000,00 143,50 1,02 

921 92118 4260 Zakup energii, gazu wody 2.650,34 1.275,66 48,13 

921 92118 4300 Zakup usług pozostałych 32.858,51 1.930,20 5,87 

921 92118 4360 Zakup usług tel. komórkowej 500,00 242,22 48,44 



Dz. Rozdział & Określenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92118 4370 Zakup usług tel.stacjonarnej 300,00 141,70 47,23 

921 92118 4410 Podróże służbowe krajowe 1.348,70 666,35 49,40 

921 92118 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 

 opłaty 
2.577,00 2.577,00 100 

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

   OGÓŁEM: 206.016,34 74.220,54  

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2014 

roku  powstały zobowiązania na ogólna kwotę 1.780,13 zł są to zobowiązania  

niewymagalne. Termin płatności  tych zobowiązań przypada na lipiec 2014 roku. Na  

dzień 30 czerwca 2014 roku nie powstały żadne należności. 

 

Sprawozdanie z działalności 

Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach  

za okres 1 półrocza 2014 roku 
 

 

I. Informacja ogólna 

 

      W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie 

następujące osoby; Robert Michał Czerniak – dyrektor muzeum,  Ilona Jagielska 

zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog.  Krzysztof Kołodziejczyk – pracownik 

techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP. 

 

 

II. Działalność Muzeum    

1. Prace związane z organizacją i działalnością muzeum 

 

 

W początku stycznia br. muzeum podpisało umowę najmu zabytkowego zespołu domu 

podcieniowego przy rynku w Pyzdrach. Dom ten był przez wiele lat siedzibą 

pyzdrskiego muzeum. Wyremontowany budynek wykorzystany zostanie do celów 

statutowych Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. Inwestycja w znaczny sposób 



przyczyni się do podniesienia walorów związanych z promowania wartości  i 

zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Pyzdry i jego historia to dzieje jednego 

z pięciu najstarszych powiatów w Wielkopolsce. Rozwój powiatu określanego  

mianem „terra pisdrensis”  historia rzemiosła, które znane było nie tylko w 

Wielkopolsce ale na Śląsku i Pomorzu. Przypomnienie tych faktów poprzez działania 

związane z rekonstrukcją tych rzemiosł przyczyni się znacznie do podniesienia 

tożsamości mieszkańców Pyzdr i rejonu.  Prócz działań praktycznych  - warsztaty 

rzemieślnicze , prowadzone będą również działania oświatowe jak : wykłady, 

spotkania, badania naukowe i publikacje. Przyczyni się to znacznie do budowania 

lokalnych więzi i szacunku dla dziedzictwa przeszłości. Poprzez tego typu działania 

zwiększona zostanie również aktywność miejscowych mieszkańców  inspirująca ich 

do samodzielnych i twórczych działań we własnych przedsięwzięciach. Budynek 

dawnej piekarni i dom podcieniowy są obiektami zabytkowymi stanowią 

niepowtarzalny i jedyny zabytek architektury drewnianej zarówno dla miasta jak i 

wschodniej Wielkopolski. Dom podcieniowy, którego charakterystycznym elementem 

są drewniane kolumny jest najstarszym też budynkiem mieszkalnym w Pyzdrach. O 

potrzebie zaadoptowania budynków zadecydowała w głównej mierze lokalna 

społeczność, która zaraz po śmierci właściciela nieruchomości domagała się przejęcia 

i adaptacji budynku na cele muzealne i kulturalne.  Zarówno pomoc władz 

samorządowych oraz wsparcie władz konserwatorskich dla których obiekt ten 

bezsprzecznie stanowi dużą wartość zabytkową spowodowały podjęcie decyzji najmu 

obiektu przez Muzeum. Aby rozpocząć działalność - określoną w celach projektu - 

niezbędne jest wykonanie wymiany dachu wymienianego w projekcie jako dachu na 

dawnej piekarni, który ten dach przykrywa częściowo pomieszczenia sąsiadującego 

budynku domu podcieniowego.   

 

    W osiągnięciu tego celu wykorzystana zostanie zarówno  własne jak i zewnętrzne 

środki finansowe. W ramach działań LGD „Z Nami Warto” w dniu 05.02.2014 r. został 

złożony wniosek (znak sprawy UM15-6930-UM1540088/14)   o przyznanie pomocy 

w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013,  dotyczący operacji: „Remont dachu 



budynku dawnej piekarni z zabytkowego zespołu Domu Podcieniowego w Pyzdrach”. 

Dla realizacji tych celów muzeum ma zapewnienie o pomocy ze strony władz 

samorządowych. W przyszłości czynione też będą starania o pozyskanie 

dofinansowania z puli środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

  

    Z chwilą zawarcia umowy nastąpiły starania o pozyskanie zgody na prace przy 

zabytku od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przystąpiono 

do prac porządkowych w budynku oraz w jego otoczeniu od strony podwórza. 

(usunięte zostały zagrzybione podłogi oraz dwa murowane śmietniki). 

   Z uwagi na priorytetowe zadanie jakim jest remont dachu w wynajmowanym 

budynku muzeum w okresie sprawozdawczym nie podejmowało działań, które 

mogłyby obniżyć wielkość zasobów finansowych niezbędnych do realizacji wyżej 

wymienionego celu. 

 

   W lutym br. Uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nastąpiło skorygowanie i 

ujednolicenie nazwy pyzdrskiego muzeum. Dotychczasowa nazwa  Muzeum Ziemi 

Pyzdrskiej  zastąpiono nazwą Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej. Poszerzenie 

nazwy o wyraz Regionalne upowszechniło się m.in. w dokumentach własnych 

(księgowość , kadry, inwentarz), w których skrót MRP odwoływał się do wcześniejszej 

nazwy Muzeum Regionalne w Pyzdrach.      

Stosowanie nazwy muzeum w obecnym brzmieniu jest powszechne w nazewnictwie 

innych muzeów w Polsce, w których ostatni człon nazwy najczęściej odwołuje się do 

nazwy regionu lub też imienia patrona. 

 

 

2. Działalność kolekcjonerska muzeum 

W okresie sprawozdawczym muzeum starano się nie podejmować zakupów 

eksponatów. Zakupione zostały 3 stare fotografie z widokiem domu podcieniowego. 

  



3. Działalność oświatowa 

 

  

3.1 Konferencja naukowa. W dniu 17 maja br. odbyła się III konferencja z cyklu " 

Pyzdry na mapie historycznej" pod tytułem: „Historyczne kształtowanie ziem i granic 

powiatu pyzdrskiego” Konferencja przygotowana została we współpracy z 

Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem 

Geodetów. Osobami współpracującymi była Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk oraz 

Waldemar Sztukiewicz.   

-  W ramach konferencji w krużgankach klasztoru wystawiona została ekspozycja 

poświęcona tematowi konferencji. 

 

3.2  Pracownia ceramiczna. Cieszy się dość dużą popularnością. W okresie ferii 

zimowych odbywały się w niej spotkania warsztatowe zorganizowane przez 

pracowników muzeum w ramach zajęć CKSiP. Podobne zajęcia związane zarówno z 

udostępnieniem pracowni wraz z materiałami odbyło się w ramach spotkań 

organizowanych przez bibliotekę w Pyzdrach.   

 

 4. Działalność wystawiennicza 

 

4.1  Wystawa  w dniu 11 kwietnia prac malarskich II Pleneru „Spotkania Twórczych 

Przyjaźni - Pod Kogutem”.  Plener organizowany przez Elżbietę i Włodzimierza 

Urbaniaków właścicieli gospodarstwa agroturystycznego „Pod Kogutem” w Dłusku. 

W plenerze brało udział ośmiu artystów malarzy. Muzeum przygotowało wystawę 

wraz plakatami i zaproszeniami. 

 

4.2 Wystawa „Historyczne kształtowanie ziem i granic powiatu pyzdrskiego” 

Zorganizowana z okazji III Konferencji naukowej: KRÓLEWSKIE MIASTO 

PYZDRY NA DAWNYCH MAPACH”. 

 

  



5. Działalność badawcza 

 

  Muzeum kontynuuje badania związane z dziejami miasta  Na bieżąco śledzone są 

prace ziemne wykonywane w mieście.  

 

Muzeum prowadzi nadzór archeologiczny nad pracami realizowanymi przez Parafię 

p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach. Podczas prac osuszających przy zachodniej części 

klasztoru, w czerwcu  br.  muzeum na wniosek WKZ  przeprowadziło badania 

archeologiczne przy kościele klasztornym. W trakcie prac odkryto nieznane fragmenty 

średniowiecznego kościoła klasztornego.   

Pozyskany materiał jest w trakcie inwentaryzacji i opracowywania.   

 

 

6. Działalności konserwatorska 

 

6.1  Muzeum w okresie sprawozdawczym kontynuowało współpracę z Parafią 

rzymsko katolicką w Pyzdrach. Do zadań muzeum było:  

- 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.   

 

7. Inne prace   

 

7.1  Kontynuacja prac przy źródełku „Pij zdrój”.    

 

 


