Uchwała Nr XXX/257/06
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 września 2006 roku
w sprawie Statutu Muzeum Ziemi Pyzdrskiej
Na podstawie art. 2, art. 9 ust., art. 13 ustawy z dnia 26 października 1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r z późn. zmianami) oraz art.
18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.
z późn. zmianami) uchwala się
Statut Muzeum Ziemi Pyzdrskiej
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, zwane dalej "Muzeum", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. Nr 5 poz. 24 z 1997 r. z późniejszymi
zmianami),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z
późniejszymi zmianami),
4) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Organizatorem Muzeum jest Gmina Pyzdry, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do
utrzymania i rozwoju.
§3
Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Muzeum jest miasto Pyzdry; Klasztor Pofranciszkański w Pyzdrach przy ulicy
Kaliskiej 25.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Muzeum
§5
1. Muzeum jest placówką, która gromadzi i udostępnia dobra kultury związane z dziejami miasta i
ziemi pyzdrskiej
2. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.
§6
Muzeum realizuje cele określone w § 5 w szczególności przez:
1) gromadzenie dóbr kultury w zakresie określonym w § 5 pkt 1,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan
zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów,
5) urządzanie wystaw,
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej.
ROZDZIAŁIII
Nadzór i zarządzanie Muzeum
§7
Nadzór nad Muzeum sprawuje Organizator w ramach obowiązujących przepisów.
§8
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Radę Muzeum stanowi 7 członków.

§9
Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Pyzdr, na
zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 10
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie
odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz
4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i
finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji
wynikających ze stosunków pracy.
§ 11
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora w
trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa Muzeum
§ 12
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy obejmujący przychody,
rozchody oraz stan środków obrotowych i sposób rozliczania z budżetem gminy.
3. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych
wymagane są podpisy 2 osób łącznie tj. dyrektora Muzeum i głównej księgowej lub osób przez nich
upoważnionych.

§ 13
1. Działalność bieżąca, konserwatorska i inwestycyjna Muzeum finansowana jest z dotacji
budżetowej organizatora, z dochodów uzyskiwanych z własnej działalności gospodarczej, ze
środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego
działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywane będą wyłącznie na
działalność statutową.
ROZDZIAŁV
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator, na warunkach i w
trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.
§ 15
Traci moc uchwała Nr XX/102/96 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie
uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego w Pyzdrach.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Majdecki

