UCHWAŁA NR 49/VI/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum w Praszce
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 25 października 1992 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Muzeum w Praszce nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 200/XX/2000 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie
nadania statutu Muzeum w Praszce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 49/VI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
STATUT MUZEUM W PRASZCE
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum w Praszce, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, działającym
w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz.423);
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987);
3) postanowień niniejszego statutu.
§ 2. Muzeum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Górnej
Prosny: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski, Radłów.
§ 3. 1. Siedziba Muzeum mieści się w Praszce, przy Placu Grunwaldzkim 15.
2. Nazwa muzeum brzmi: „ Muzeum w Praszce”.
§ 4. Organizatorem Muzeum jest Gmina Praszka, zwana dalej "Organizatorem", która zapewnia Muzeum
środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 5. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
narodowego, a bezpośredni Burmistrz Praszki.

dziedzictwa

§ 6. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, pod numerem 2/1980, prowadzonego przez
Organizatora i posiada osobowość prawną.
II. Zakres działania
§ 7. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.
§ 8. Muzeum realizuje cele określone w § 7 w szczególności przez:
1) gromadzenie, zabezpieczenie, opracowywanie i udostępnianie zabytków w szczególności
z Gminą Praszka i gminami leżącymi nad Górną Prosną;

związanych

2) inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy
i bezpieczeństwa;

stan zachowania

4) zabezpiecznie i konserwacja muzealiów w miarę możliwości we własnym zakresie lub zleca takie prace
specjalistycznym instytucjom;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej (odczyty, prelekcje, seminaria, sympozja, koncerty, konferencje);
8) udostępnianie swoich zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;
9) prowadzenie działalności wydawniczej (opracowywanie i publikacja katalogów, przewodników po wystawach,
wyników badań naukowych, folderów, widokówek, itp.);
10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
11) prowadzenie zbiorów bibliotecznych związanych z działalnością muzeum;
12) prowadzenie działnosći artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę.
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§ 9. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Praszki
i ziem leżących nad Górną Prosną oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów.
§ 10. Muzeum gromadzi zbiory, od czasów najdawniejszych do współczesnych, z zakresu:
1) archeologii – ceramikę;
2) historii – archiwalia, ikonografię, kartografię, militaria, weksylia, numizmatykę, falerystykę, medalierstwo
i inne muzealia związane z regionem;
3) etnografii – ubiory, meble, narzędzia, naczynia codziennego użytku, wytwory sztuki ludowej;
4) sztuki – malarstwo, grafikę, rzeźbę, meble, rzemiosło artystyczne, ekslibrisy;
5) przyrody – ptaki, zwierzęta, skały i minerały;
6) techniki – maszyny do szycia, maszyny do pisania, aparaty i centrale telefoniczne, radia, instrumenty
muzyczne, szklane klisze, apraty fotograficzne.
§ 11. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami
kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, mediami, a także osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
III. Zarządzanie i organizacja muzeum
§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działań komórek organizacyjnych i
stanowisk Muzeum określa regulamin organizacyjny Muzeum nadany przez Dyrektora Muzeum w trybie
określonym w obowiazujących przepisach.
§ 13. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej "Dyrektorem", który reprezentuje je
na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwoluje
przewidzianych w obowiązujacych przepisach.

Burmistrz

Praszki,

na

zasadach

iw

trybie

3. Dyrektor podlega Burmistrzowi Praszki, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt
działalności Muzeum.
4. Do zakresu czynności Dyrektora Muzeum w szczególności należy kierownictwo w sprawach:
1) naukowo-badawczych i edukacyjnych;
2) organizacyjnych i administracyjnych;
3) finansowo-gospodarczych i inwestycyjnych;
4) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;
5) przedstawianie Burmistrzowi Praszki oraz odpowiednim instytucjom i organom
Muzeum;

sprawozdań z działalności

6) opracowywanie projektu budżetu;
7) bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami Muzeum (zawieranie i rozwiązywanie
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy);

umów o pracę oraz

8) powierzanie specjalistom opracowań naukowych;
9) wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.
§ 14. 1. Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Muzeum.
2. Dyrektor
i pracownicy
stanowisk, pełnionych funkcji.

powinni

posiadać

kwalifikacje

odpowiednie

do

zajmowanych

§ 15. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska
w Praszce.
2. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
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3. Liczba członków Rady wynosi 5 osób.
IV. Majątek Muzeum i postanowienia końcowe
§ 16. Majątek Muzeum stanowi własność Gminy Praszka i może być wykorzystywany jedynie dla
celów zgodnych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.
§ 17. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Praszka na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez
Dyrektora w oparciu o zatwierdzony budżet Gminy Praszka.
3. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Organizatora w tym:
a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz
utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,
2) inne dotacje niż wymienione w punkcie "1";
3) przychody własne z prowadzonej działalności;
4) środki otrzymane od osób fizycznych, osób prywatnych oraz innych źródeł.
4. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, dzialalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek przyjętych w komis;
2) udostępniania pomieszczeń i sprzętu;
3) usług fotograficznych, kserograficznych.
5. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej Muzeum.
6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie
jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
7. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum,
określając zakres pełnomocnictwa.
8. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym
przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§ 18. Połączenie, przekształcenie lub likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej
Praszka w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 19. Zmiany statutowe mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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