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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr IX/18 Burmistrza 

Pyzdr z dnia 26 marca 2018 roku 

w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu  Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 

rok 

 

Sprawozdanie roczne  

z przebiegu wykonania planu finansowego  

Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej 

za 2017 rok 

 

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w 2017 roku otrzymała na swą działalność statutową 

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 233.800,00 zł                

i dotację celową na wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty 

ślusarsko - kowalskie  Domu Podcieniowego w Pyzdrach w kwocie 157.000,00 zł. Ponadto 

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej zrealizowało dochody własne w kwocie 8.516,00 zł.  

Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w 2017 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie 

klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92118 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

405,81 405,81 100,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

127.509,54 127.509,54 100,00 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

23.028,34 23.028,34 100,00 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

1.790,42 1.790,42 100,00 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

5.000,00 5.000,00 100,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

47.464,71 47.464,71 100,00 

  4260 Zakup energii 1.092,42 1.092,42 100,00 
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  4300 Zakup usług 

pozostałych 

29.194,83 29.188,22 99,98 

  4360 Opłaty z tytułu 

zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

953,09 953,09 100,00 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

1.482,64 1.482,64 100,00 

  4430 Różne opłaty i 

składki 

857,00 857,00 100,00 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.556,98 3.556,98 100,00 

Razem: 242.335,78 242.329,17 99,99 

 92120 4219 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

533,83 363,88 68,16 

  4278 Zakup usług 

remontowych 

111.483,88 111.483,88 100,00 

  4279 Zakup usług 

remontowych 

34.853,24 34.853,24 100,00 

  4308 Zakup usług 

pozostałych 

7.516,11 7.516,11 100,00 

  4309 Zakup usług 

pozostałych 

2.612,94 2.612,94 100,00 

Razem: 157.000,00 156.830,05 99,89 

RAZEM: 399.335,78 399.159,22 99,96 

Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej informuje, że na dzień 31.12.2017 roku 

nie powstały zobowiązania. Na dzień 31.12.2017 roku nie powstały również żadne 

należności. 

 

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. 

Prace organizacyjne muzeum 

Kontynuacja i udział w pracach organizacyjnych „Szlak Piastowski”. Udział w Starostwie                 

w Gnieźnie i w Poznaniu. 

Rozwiązanie umowy z świadczenia usług telekomunikacyjnych z Orange Polska w dniu 

09.10.2017, na numer 789 098 535 – karta SIM obsługująca system alarmowy. Z uwagi na 
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zbyt duże koszty jej obsługiwania. Przejście na inną, tańszą formę rozliczenia sms poprzez 

wykup karty sms-owej na cały rok. 

 

Działalność kolekcjonerska muzeum 

- W ramach gromadzenia zbiorów udało się zakupić do muzeum wyjątkowo cenne dwa 

pistolety skałkowe z pocz. XIX w. 

- Zakończono prace inwentaryzatorskie pozyskanych artefaktów z miejscowości Tarnowa.  

 

Działalność oświatowa 

- Przeprowadzone zostały w tym okresie 11 lekcji muzealnych. 

- W ramach działalności oświatowej muzeum prowadzi pracownię ceramiczną w dawnym 

magazynie paliw przy ulicy Nadrzecznej. W okresie ferii zimowych /3 – 10 luty br./ muzeum 

udostępniło i przeprowadziło warsztaty ceramiczne dla dzieci, które brały udział w zajęciach 

organizowanych przez CKSiP w Pyzdrach. 

-- „Pyzdrzanie zwiedzają swoje miasto”, pod takim tytułem w dniu 2 maja odbył się rajd 

pieszy po mieście.  Pomysł i realizacja przygotowane przez muzeum cieszył się dużym 

powodzeniem i należy go kontynuować.   

- W dniu 13 maja muzeum już po raz szósty zorganizowało Konferencję Naukową „Terra 

pisdrensis – dawniej i dziś”. 

- W dniach 1-2 czerwca br. muzeum w Pyzdrach przy współudziale Gimnazjum w Pyzdrach 

organizowało III Ogólnoszkolny Plener Malarski.  

- W dniach 3-4 czerwca br. pyzdrskie muzeum uczestniczyło w Festiwalu Słowian i Kultury 

cysterskiej w Lądzie. Prezentacja bombardy z Pyzdr wraz z uzbrojeniem i strojami z czasów 

średniowiecza. 

- W ramach działalności oświatowej muzeum współuczestniczyło w wydaniu puzzli – 

układanki z muralem – materiał promocyjny miasta. 

-  Udział w Święcie 5 lubuskiego pułku artyleryjskiego w Sulechowie. Prezentacja bombardy 

z Pyzdr i pokaz strzelecki  

 

Uroczystości patriotyczne i inne 

Rocznica „Mordu Katyńskiego” . W tym roku obchodzona w dniu 10 kwietnia /niedziela/ . 

Uroczystość miała podobny charakter jak w roku ubiegłym. Zostały złożone wiązanki 
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kwiatów pod pomnikiem POW, na rynku oraz zapalenia zniczy przy „ Dębach Katyńskich”. 

W uroczystości Burmistrzowi Pyzdr po raz pierwszy towarzyszyli harcerze. 

Rocznica bitwy powstańczej. Uroczystość na cmentarzu w rocznicę bitwy w dniu 29 

kwietnia. W tym roku odbyła się w dniu 28 kwietnia (piątek). W uroczystości uczestniczyła 

głównie młodzież gimnazjalna, która według założenia organizatora ma kontynuować 

tradycje przedwojennego gimnazjum.   

3 maja. Muzeum uczestniczyło w pracach związanych z przygotowaniem                                            

i wyeksponowaniem na rynku baneru z wizerunkiem obrazu Jana Matejki. 

Tablica ku pamięci profesora Ignacego Tłoczka i prof. Hanki Zaniewskiej. Muzeum 

przygotowało projekt i zadbało o realizację wykonania i umieszczenia na domu rodzinnym 

prof. I. Tłoczka przy ul. Kaliskiej w Pyzdrach. Odsłonięcie tablicy nastąpiło w dniu 13 maja 

br.   

Organizacja obchodów Święta Niepodległości. Tym razem inscenizacja, w której jak co 

roku uczestniczy młodzież szkolna z Gimnazjum w Pyzdrach dotyczyła 200 rocznicy śmierci 

Tadeusza Kościuszki.    

 

Wystawy i spotkania własne 

Wystawa „Ignacy Tłoczek i Hanka Zaniewska – pyzdrzanie zasłużeni dla nauki polskiej 

Wystawa przygotowana przez muzeum.  Wystawa otwarta w dniu  13 maja br.   

Wystawa; Nowe nabytki do muzeum w Pyzdrach. Wystawa jednodniowa przedstawiona w dniu 20 

maja br. podczas trwającej „Nocy w muzeum”. 

VI Konferencja naukowa p.t. Królewskie Miasto Pyzdry na dawnych mapach. Odbyła się                 

w dniu 13 maja br. Miejsce konferencji: Sala lokalu cateringowego „Pawilon”. Muzeum 

współorganizuje konferencję wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Architektów RP SARP Oddział Poznań, Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu. 

Noc w muzeum. Muzeum po raz pierwszy przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Noc              

w muzeum”. W ramach niej, w dniu 20 maja br. muzeum przygotowało w krużgankach 

klasztoru wystawę, prezentacje filmowe oraz koncert zespołu klezmerskiego „Shalom”. 

Pokazane filmy to; „Skarby utracone”/Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego/, Dzieje parafii 

pyzdrskiej /Karol i Michał Budzińscy/, Jan Długosz o Pyzdrach /film przygotowany przez 

młodzież gimnazjalną z Pyzdr /.  

Wystawa plakatów Dominiki Czerniak połączone ze spotkaniem artystki z młodzieżą             

z liceum plastycznego z Kalisza oraz zaproszonymi gośćmi. /wrzesień/. 

Wystawa prac poplenerowych uczniów z liceum plastycznego z Kalisza. /wrzesień – 

październik/ 
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Spotkanie z harcerzami z Pyzdr w domu podcieniowym. Uroczyste przekazanie do zbiorów 

muzeum harcerskiej kroniki spisanej w początkach lat pięćdziesiątych XX w. pozyskanej 

przez Beatę Kruszka. 

Wystawa posterowa. Jak obchodzono 100-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach             

i okolicy. /listopad – grudzień/ 

 

Inne prace muzeum 

Elewacja budynku dawnej elektrowni przy ul. Nadrzecznej; Konsultacja merytoryczne 

dotyczące przedstawień na muralu. Muzeum do prac tynkarskich udostępniło pomieszczenie 

pracowni ceramicznej oraz użyczyło nieodpłatnie energii elektrycznej oraz wody. 

Prace plastyczne 

- Projekt medalu dla uczestników Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego w Pyzdrach 

- Współprojektowanie /wraz z firmą Inton/ puzzli z muralem, 

- Koncepcja i projekt kalendarza wydanego przez Burmistrza Pyzdr, „Droga do wolności – 

Pyzdry 2018” 

Nadzór nad pracami realizowanymi przez Burmistrza Pyzdr;  

- pracami brukarskimi i współudział w projekcie nowego chodnika łączącego halę sportową            

z zamkiem, Nadzór nad pracami brukarskim w ulicy Nadrzecznej oraz przy ścieżce do 

muralu, wybór i zamówienie kamiennych ławek. 

- wystrój baru „U Perkoza”. Współprojektowanie i wykonanie dekoracji wnętrza baru 

„Perkoz”. Zamówienia i transport  elementów wystroju oraz ich montaż. 

- nadzór nad pracami związanymi z oświetleniem panoramy miasta. 

- Projekt rozplanowania kostki w chodniku parku na Placu Sikorskiego. /opracowanie 

graficzne/ 

- Projekt tablicy pamiątkowej Ignacego Tłoczka i Hanki Zaniewskiej oraz organizacja                       

i nadzór nad realizacją zadania związanego z umieszczeniem jej na budynku przy ul. 

Kaliskiej.  

 

Prace porządkowe.  

W okresie wczesnej wiosny prowadzone były prace porządkowe na skarpie klasztornej oraz 

przy zamku. Prace polegały na wycince drzew i krzewów oraz oczyszczeniu skarpy                         

z zalegających na niej śmieci.  
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-  odsłonięcie fragmentu murów gotyckich i przygotowanie miejsca na platformę widokową 

przy klasztorze i schodach prowadzących do rzeki. 

Prace konserwatorskie 

- Rozpoczęcie konserwacji metalowych artefaktów znalezionych podczas badań na Tarnowie.  

-Nadzór nad pracami konserwatorskimi w domu podcieniowym. Zakończenie prac 

wykonanych w ramach projektu WOT – Szlak piastowski finansującego wykonanie poszycia 

z gontu drewnianego na dachu domu podcieniowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie włazu i schodów do piwnicy. 

Dodatkowe prace w domu podcieniowym polegały na; wymalowaniu pomieszczeń, 

wyburzeniu i odtworzeniu (po przesunięciu) ściany północnej w narożniku północnym domu, 

oczyszczenie piwnic i założenie nowej posadzki ceglanej, niwelacja terenu na dziedzińcu 

domu podcieniowego. Inne prace specjalistyczne wykonane w domu podcieniowym wiązały 

się z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej oraz montażu systemu alarmowego. 

 

 

 


