
UCHWAŁA NR XVIII/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 ze zmianami) w związku z  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012, poz. 
987 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie celem przedłożenia go do 
uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/219/2016

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 10 listopada 2016 r.

STATUT MUZEUM REGIONALNEGO W PLESZEWIE

Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba muzeum.

§ 1. 1. Muzeum działa pod nazwą „Muzeum Regionalne w Pleszewie” zwane dalej „Muzeum”.

§ 2. 1. Muzeum swoją działalnością obejmuje Miasto i Gminę Pleszew i Ziemię Pleszewską.

2. Siedzibą Muzeum jest miasto Pleszew.

Rozdział II. Zakres działania Muzeum

§ 3. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków;

2) inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych eksponatów;

3) przechowywanie i konserwowanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne 
bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

4) zabezpieczenie i konserwacja muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków 
kultury niematerialnej i przyrody;

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów, 
placówek naukowych i od osób prywatnych;

6) zapewnienie właściwych warunków do zwiedzania wystaw muzealnych i korzystania ze zbiorów;

7) udostępniania zbiorów własnych do celów ekspozycyjnych i naukowych innym muzeom i placówkom 
naukowym;

8) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, a w szczególności: lekcji muzealnych, sekcji 
naukowych i popularnonaukowych oraz imprez oświatowych i innych imprez nawiązujących do historii, 
archeologii i etnografii regionu;

9) organizowanie - w miarę możliwości - działań służących kształtowaniu wrażliwości poznawczej i 
estetycznej z zakresu historii, nauki, sztuki i kultury polskiej oraz światowej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności opracowywanie i wydawanie: katalogów i 
informatorów wystaw, przewodników, wyników badań naukowych oraz opracowań popularnonaukowych;

11) współpracę w zakresie edukacji regionalnej z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, 
stowarzyszeniami regionalnymi i organizacjami społecznymi;

12) współpracę z instytucjami muzealnymi i naukowymi, promującymi sztukę współczesną oraz 
stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach na terenie kraju i za granicą.

Rozdział III. Rodzaj i zakres prowadzonych przez Muzeum zbiorów.

§ 4. Muzeum prowadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) zbiory archeologiczne - zabytki z zakresu historii kultury materialnej regionu;

2) zbiory etnograficzne - zabytki ludowej kultury materialnej i artystycznej oraz dokumenty kultury duchowej 
i społecznej regionu;

3) zbiory historyczne - zabytki związane z historią Pleszewa i okolic;

4) zbiory artystyczne - obiekty z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego;

5) zbiory pomocnicze - dokumentacja współczesnych zmian społeczno-historycznych Ziemi Pleszewskiej.
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Rozdział IV. Zarządzanie i nadzór nad Muzeum oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 5. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 
a bezpośredni Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

§ 6. 1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Muzeum na zewnątrz, 
jest organem zarządzającym zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i ponosi odpowiedzialność 
za organizację i funkcjonowanie Muzeum.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, na zasadach i w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 7. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 6 osób powołuje i odwołuje Rada 
Miejska w Pleszewie.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział V. Źródła finansowania działalności Muzeum

§ 8. 1. Działalność Muzeum jest finansowana poprzez: dotacje z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, dochody 
własne, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Wysokość dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na działalność Muzeum ustala Rada Miejska w 
Pleszewie.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza i zasady jej prowadzenia.

§ 9. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, z której uzyskane środki mogą 
być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Muzeum może dotyczyć w szczególności:

1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek regionalnych;

2) organizowania imprez;

3) działalności wydawniczej;

4) udostępniania zbiorów w celu kopiowania.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Muzeum nie może kolidować z realizacją zadań 
podstawowych.

Rozdział VII. Zasady dokonywania zmian w statucie.

§ 10. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. u. z 2012 r. poz.
987 ze zmianami) statut muzeum nadawany jest przez organizatora w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku Muzeum
Regionalnego w Pleszewie organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego - Miasto i
Gmina Pleszew.

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach Rada Miejska
w Pleszewie zobowiązana jest przedłożyć projekt Statutu Muzeum Regionalnego Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Potrzeba nadania Muzeum Regionalnemu nowego statutu wynika z konieczności
precyzyjnego dostosowania jego treści do wymogów ustawy i wyeliminowania przepisów
będących powtórzeniem przepisów ustawowych znajdujących się w dotychczasowym statucie.

W związku z powyższym przyjęcie projektu Statutu w drodze niniejszej uchwały jest
konieczne.
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