Rada 1\,{iejska
Wodzisławia S1,
UCH§VAŁA NF-L§l47ż114
RADY MIEJsKIEJ §VODZISŁAWIA Śr-łsxrBco
z dnia ż9 października 2al4 r.
w sprawie nadania statutu Muzeunr w WodzisławiLl Śląskim

Na podstawie ań. 18ust.zpkt 15, art.40 ust.2pkt 2, al1,41 ust. li alt.42ustawy zdnia 8marca 1990r,
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2al3 r,, poz. 594 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu. iprowadzeniu działalnościkulturalnej (tekst jednolity Dz.IJ.z2a2r.
poz,.4a6), art.6 ust. 1 i2 ustawy zdnia2l listopada 1996r. o muzeach (tekst jednolity Dz.|J,z2012r.poz.987 zę

o

zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Spoftu w uzgodnieniu

z Ministrem Kultury i Dziędzictwa Narodowego

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§1.
Nadać statut Muzeum w WodzisławiLr Śląskim, w brzmieniu stanowiący m załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc statut Muzellm w Wodzisławiu Śląskim przyjęty Uchwałą Nr XLVi444l06 Rady Miejskiej
Wodzisławia Sląskiego z dnia29 czerwcaż006 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od ogłoszerria w Dzierrniku Urzędowyrn Województwa Sląskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej Wodzisławia
Sląskiego
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Załącznik do Uchwały NrLll412l14
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia29 pażdziernikaZ}\4

r.

sTATUT

Vluzeum w Wodzisławiu Śląskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.
1. Muzeum w Wodzisławiu Sląskim, zwane dalej ,,Muzeum" jest samorządową instytucją kultury
utworzoną na
Podstawie uchwałY PrezYdium Powiatowej Rady Narodowej Wodzisławia Sląskiego oraz decyzjąMinirt.u Kultury
i Sztuki z dnia l stycznia 1971r.

2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wodzisław Sląski, zwana dalej
,,Organizatorem", która zapewnia
Muzeum środkipotrzebne do jego utrzymania irozwoju.
3. Muzeum

jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem lII z dnia ż9 maja 2000 roku posiada
i

osobowośćprawną.

§2.
Muzeum działaw szczególności na podstawie:
1) ustawy

z dnia2I listopada

2) ustawY

z dnia25 pńdziernika 199l

1996 r. o muzeach (Dz. U,

poz. 406 ze zm.);
3) ustawy
Zm,);

z dnia 23 lipca 2003

r. o

z2012 r. poz,98'/ ze

zm.);

r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.

Nr

(Dz.U. z2012

r.

162, poz. 1568 zpóźn.

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U . z 2013 r., poz. 594 ze zm.);
5) niniejszego statutu.

§3.
Siedzibą Muzeum jest miasto Wodzisław Sląski, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2, a terenem działania obszar
ziemi wodzisławskiej, województwa śląskiego;
1.

W

2,
celu realizacji zadań statutowych Muzeum
Rzeczypos politej Polskiej oraz p oza je1 granicam i.

może działać również na pozostałym

obszarze

§4.
Muzeum uĄwa pieczęci prostokątnej z napisem "Muzeum w Wodzisławiu Sląskim'' i adresem ins§tucji.

Rozdział 2.
zakres działalności
§5.
Celem Muzeum jest działalnoŚć określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach, aw szczególności gromadzenie
i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Wodzisławia Sląskiego oraz ziemi rybnicko _
wodzisławskiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i iniormowanie o wańościach
itreŚciach gromadzonych zbiorów oraz umozliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie dziejów
Wodzisławia Śląskiego oraz zięmi rybnicko - wodzisławskiej.
1.
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2. Zbiory Mltzeunr grotladzone są wedlug rrastępującyclr zakresów:

1)archeologii: zbiory arclreologiczrre zabytków kultury lnaterialllej pozyskarrych zeksplolacji na obszarze
współczesnego Miasta Wodzisławia oraz ziemi rvodzisławs]<ie.j, województwa śląskiego;
2) historii z terenu Miasta Wodzisławia Sląskiego orazziemi wodzisławskiej:
a)

zbiory lristoryczne do dziejórv Wodzisławia Śląskiego (dokurnenty, fotografie, gazety
i współczesnego Wodzisławia Sląskiego oraz obszarów wiejskich ziemi lvodzisiawskiej,

b)

i czasopisma)

zbiory do dziejów gospodarczych (w tym przemysłowych, ze szczegolnyrn uwzględnieniem górnictwa
węgla kamiennego) dawnego Wodzisławia Sląskiego oraz ziemi wodzisławskiej;

3) etnografii i sztuki:
a)

zbiory etnograficzne z dokunientacją do dziejów kultury mieszczańskiej dawnego Wodzisławia Sląskiego
orazobszarow wiejskich

b) zbiory sztuki

-

- kultury ludowej wsi górnośląskiej na

obszarzę ziemi wodzisławskiej,

tnalarstwa, grafiki, rzeżby oraz rzemiosła ańystycznego;

4) r,zemiosła wiejskiego, ceclrowego i wędrownego:
a) zbiory do dziejów rzemiosła ziemi wodzisławskiej,

b)

zbiory do dziejów rzemiosła i ginących zawodów obszarów wiejskich
Sl

ąskiego oraz ziemi wodzisławskiej.

z terenLt

Miasta Wodzisławia

§6.
Muzeum realizuje cel określonyw § 5 ust.

1

poprzez:

l) grornadzenie zabytków w zakresie określonym w

§ 5 ust, 2;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgrotnadzonych zbiorów;
3) przeclrowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwystan zachowania
ibezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów traukowych;

4)zabezpieczanię i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości,zabezpieczalrie zabytków arclreologicznych
nieruchomych araz inriych nieruclromych obiektów kultury rlaterialnej

;

5) urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
6) organizowanie badań i ekspedycji naukorłl,ch, w tym archeologicznyclr;
7) prowadzenie działalnościedukacyjnej;
B) popieranie i prowadzenie działalnościartystycznej i upowszechniającej kultr_rrę;

9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjrrych i naukowych;

l0) wspieranie działalrrości mającej na celu zainteresowanie nauką kulturą i sźrrką;
1

1)

zapewniarrie właścirvychwarunków zwiędzania orazkorzystania zę zbiorów

i zgromadzonych infonnacji;

działalnościwydawnicze.i, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po
wYstawach, atakżę wyników badań naukowych w fornrie druków luźnych iwydawnictw periodycznych;

12) Prowadzenie

l3) PrzYjmowanie darowizn w postaci zbiorów orazprzelmowanie depozytów od osób prywatnych i instytucji;
l4) prowadzenie w zakresie zadań, o których mowa w pkt. 1- 13, działalnościinstruktażowo rnetodycznej dla
pracowników MuzeuIn.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§7.
OgólnY nadzor nad Muzeum sprawuje rninister właściwydo spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

a bezpośredni - Prezydent Miasta.
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§8.
1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor.

2. Dyrektor Muzeum jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta
przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalrlościklrltrrralnej.

na

zasadach i

w trybie

§9.
1. Dyrektor Muzeum kieruje działalnościąMuzeum,reprezentuje je na zewnątrz i odpowiadaza jego mienie.
2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum na\eĄ w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalnościpodstawowej i administracyjnej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3) przedstawianie właściwyminstytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdan oraz

wniosków inwestycyj nych;

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
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 stosunku pracy;

9) prowadzenie i nadzorowanie działalnościnaukowej Muzeum.
§ 10.
1. Dyrektor Muzeum opracowuje corocznie plan działalnościmerytorycznej Muzeum powiązany z planem
finansowym, o którym mowa w § 14, składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo do dokonywania
w nim zmian,

2.Prezydent Miasta może z\ecic Muzeum wykonanie dodatkowych, zbieżnych zdziała\nościąstatutową
Muzeum, zadańnarzeczMiastą zapewniając na ten cel środki finansowe.
§ 11.

,

1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje iodwołuje Rada Miejska Wodzisławia

Sląskiego.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.

1

l

ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 5 członków.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określauchwalony przez niąregulamin.

§ 12.

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum, w tym zakresy zadań działów i innych komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii
Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji zwiękowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4.

Gospoda rka flnansowa lVluzeu m
§ 13.
1.

Wartośćmajątku muzeum odzwierciedla fundusz muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego

dla Muzeum.
2.

Id:

8

1

Maj$ek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

6D7506-CF9C-4A4E-845

1

-7C3BE3 1 7BEF5. Podpisany

Strona

3

t

§ 14.

l. Muzeunr gospodaruje samodzielnie przydzielonyrn inabytym mienienl oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramaclr posiadanych środków, kierując się zasadanri efektywności i celoił,ościich wykorzystania na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finarrsowej Muzeuln jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora Muzeum,
zzachowaniem wysokości dotacji ustalorrej przezOrganizatora na kazdy rok w uchwale budzetowej.
o

3.Dyrektor Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 2] sierpnia 2009r.
finansach publicznych (Dz, U, Nr l57, poz. 1240 z poźn. zm.),
4. Roczne sprawozdanię finatrsowe Muzeum zatwierdza Prezydent Miasta,

§ 15.
1. DziałalnośćMuzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów.

2. Przy chodami Muzeum są:
l

) dotacj e Organizatora:

a) podmiotowa na dofinansowanie biezącej działalnościw zakresie realizowanych zadań statutowyclr, w tym

biezące utrzymanie i remonty,

-

b) celowa na realizację inwestycji,
c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów;
2) dotacje celowe zbudżetu państwa i inllych źrodełna realizację wskazanyclr zadańi programów;
3) plzychody z prowadzonej działalności;
4) przychody z najmu
5

i dzierżawy składników majątkowyclr Muzeun;

) wykonywarria ekspeft yz naukowych i specj al i styc zny

cll;

6) wykonywaniu prac konserwatorskich;
7) wykonywanilt zleconych badań naukowych w tym arclreologicznyclr;
8) środki otrzymane od osób ftzycznych i prawrryclr oraz innyclr źródeł.

§ 16.

l, Muzeum lnoze prowadzić, jako dodatkową działalnośćgospodarcząw zakresie:
l

) usług reklallowo-wydawniczych;

2) usług fotografi cznycli;
3) przygotowania i udostępniania nruzealiów, ich reprodukcji, filmowania, fotografowania;

4) organizowania dla podmiotów zewnętrzlrych wystaw i irnprez okolicznościowych;
5) wykonywania kwerelld, użyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;
6) opracowywania iwydawar-ria publikacji naukowyclr oraz popularno-naukowych na zlecenie

zewnętrznych.

ikoszt podmiotów

2.Działalność,o której mowa w ust, l, nie nroze powodoivać ograniczeniadziałalnościstatutowej Muzeum.
3.

Srodki uzyskane z działalności.o którei fi}owa w

finansowania działalnościstatutowej Muzeum,

ld:
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Rozdział 5.

Reprezentacja Muzeum
§ 17.

1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w
i ńajątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum.

zakresie jego praw izobowięań finansowych

2. Dyrektor Muzeum może ustanawiaó pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych
w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe
§ 18.
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator na waruŃach i w trybie przewidzianym
w obowiązuj ących przepisach.

§ 19.

Wszelkie zmiany w statucie Muzeum następująw trybie właściwymdla jego nadania.

PRZI,WODNlCZĄoY
RADY N4ll]JSK]li.j

Wct lz.i sła v,,1łl Śl l rslii ego

J-,,Gfirńhi
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