
Załącznik 
do Uchwały Nr XXI/344/12 
Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 28 września 2012 roku

STATUT MUZEUM W GOSTYNIU

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Muzeum w Gostyniu, 
działającą na podstawie:

§1
zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury,

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 406);

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (D. U. z 1997 roku Nr 5 poz. 24 
ze zmianami);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, 
poz. 1240 ze zmianami);

4) niniejszego statutu.

§2
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Gostyń.
2. Muzeum w Gostyniu wpisane jest przez organizatora do rejestru instytucji kultury 
i posiada osobowość prawną.

§3
1. Muzeum swoją działalnością obejmuje powiat gostyński.
2. Siedziba Muzeum mieści się w Gostyniu, przy ul. Kościelnej 5.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA, RODZAJ I ZAKRES 

GROMADZONYCH ZBIORÓW 

§4
Muzeum gromadzi i przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie 
archeologii, historii, sztuki i etnografii ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów, 
prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, 
a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami o podobnych celach.

1)
2)

3)

§5
Dla wykonania zadań określonych w § 4 Muzeum w szczególności: 

gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin; 
inwentaryzuje i naukowo opracowuje na kartach naukowych zgromadzone muzealia 
i materiały dokumentacyjne;
przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne 
bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych;
zabezpiecza i konserwuje muzealia i w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska 
archeologiczne; STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
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5) organizuje i prowadzi badania, ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe;
6) organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe;
7) prowadzi działalność oświatową;
8) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych;
9) publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań, wykopalisk i ekspedycji 

oraz wydawnictwa popularno-naukowe z zakresu swej działalności.

Rozdział III
ORGAN ZARZĄDZAJĄCY I NADZORUJĄCY

ORAZ ORGANY DORADCZE

§6
1. Muzeum kieruje dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gostynia na zasadach i w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Muzeum wykonuje 
Burmistrz Gostynia.
4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Muzeum.
5. Dyrektor Muzeum powołuje społeczną Radę Muzeum jako swój organ doradczy.
6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony pracownik Muzeum.

§7
Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin organizacyjny wydany 
przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gostynia oraz opinii działających w nim 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA 

§8
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 

o finansach publicznych i w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej.

2. Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji organizatora, z środków własnych, 
ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

3. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących 
przepisów prawa, a uzyskane z tej działalności środki wykorzystywać na cele 
statutowe.

4. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy 
przychodów i kosztów, zatwierdzony przez dyrektora.

5. Dyrektor przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne 
z prowadzonej działalności.

§9
Majątek Muzeum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystany jedynie do
celów związanych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.
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Rozdział V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
1. Statut nadaje Rada Miejska.
2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§H
Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby.

MUZEUM W GOSTYNIU
UL. KOŚCIELNA 5 63-800 GOSTYŃ

TEL (0-65) 572-12-97 
REGON 411184648
NIP 696-001-13-07
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MUZEUM W G0STYNI1
Znak sprawy
Data wpływu . . . . .

P<IU

Referent. . . . . . . . . . . . . . . .
Uchwała Nr XXI/344/12 

Rady Miejskiej w Gostyniu 
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: nadania statutu Muzeum w Gostyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ustawy 
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5, poz. 24 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Muzeum w Gostyniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/458/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 lutego 
2010 roku w sprawie nadania statutu Muzeum w Gostyniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM

Gostyń, dnia ..
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXI/344/12 
Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: nadania statutu Muzeum w Gostyniu.

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
wprowadziła nowe uregulowania dotyczące organizacji i funkcjonowania instytucji kultury. 
Proponowane zmiany dotyczą prawidłowego określenia organizatora, którym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina a nie Rada 
Miejska, gospodarki finansowej jednostki i jej zadań oraz kompetencji dyrektora.

W związku z tym zachodzi potrzeba dostosowania zapisów statutu do obowiązujących 
przepisów prawa. Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

PRZEWj ,CY RADY

Jerzy Woźniakowski

STWIERDZAM zgodność 
z ORYGINAŁEM
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