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l.~-,-zeg:,rJa P,;a"'~.::.:22~ .Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia . ....•• . " " .. 2020 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie
statutu Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Na podstawie art. 18 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2020 r., poz.713) w zw. z art.6 ust.! ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z
2020 r., poz.902) uchwala się, co następuje:
§I
W związku z kończącym się procesem organizowania Muzeum Ziemi Kozielskiej w
Kędzierzynie-Koźlu w organizacji występuje się do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o uzgodnienie projektu statutu Muzeum Ziemi Kozielskiej w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała

§3
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ............... .... .
Rady Miasta Kęd zierzyn-Koźle
z dnia ....... .. ... .... ..... ....... ..2020 r.

Projcl{(

Statut

Muzeum Ziemi Kozielskiej w

Kędzierzynie-KoźlfJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ I. Muzeum Ziemi Kozielskiej w
kultury działającą na podstawie:

Kędzierzynie-Koźl u ,

zwane dalej "Muzeum", jest samorządową instytucją

I ) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o m uzea~h (Oz.U. z 2020 r. , poz. 902) ;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
z 2020 r. poz. 194);

3)

postanowień

d ział alności

kulturalnej (Dz. U.

niniejszego statutu.

§ 2. I. Organizatorem Muzeum jest Gmina

Kędzierzyn-Koźle,

zwana dal ej ,.Or],anizatorem".

2. Ogó lny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultur) i dziedzictwa narodowego, .
a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. I. Muzeum posiada

osobowość prawną.

2. Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji ku ltUlY prowadzonego przez Organizatora pod pozycją 3/20 I O. .

§ 4. I.

Siedzibą

Muzeum jcst K<;dzierzyn-Koźle, ul. Ignacego Kraszewskiego 5 b.

2. Terenem działania Muzcum jest miasto K"dzierzyn-Koź l e oraz powiat K<;dzierzYlisko-Kozielski:Muzeum
poszczególne projekty w ramach swoich zadań statutowych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami.
może realizować

§ 5. Muzeum

używa pieczęci

z

nazwą

Muzeum, danymi teleadresowymi i numerem NIP.

Rozdział

Zakres

działania

II
Muzeum

działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja oraz
i upowszechnianie zbiorów dotyczących Ziemi Kozielskiej , głów II ie" zakresu:

§ 6. Do zakresu
udostępnianie

l) pradziejów i historii Ziemi Kozielskiej;
2) powstania i dziejów obccnego miasta Kędzierzyn-Koźle;

3) dziejów techniki i przemysłu Ziemi Kozielskiej;
4) sztuki i rzemiosła artystycznego;

5) biografii i wspomnień ludzi

związanych

z

Ziemią Kozielską.

§ 7. Muzeum realizuje zadaliia określone w § 6 w szczególności przez:
I) tworzenie, utrzymanie i udostępnienia wystaw stałych i czasowych;

2) gromadzenie i magazynowanie zabytków ruchomych w warunkach zapewniających im
zachowania i bezpieczeństwa, dokumentowanie oraz konserwację zabytków ruchomych;

właściwy

stan

3) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromad zonych zbiorów i materiałów
dokumentacyjnych ;

4)

działalność

edukacyjną

i wychowanie przez sztukę, w tym szerzenie wiedzy o przeszłości miasta
w formach imprez plenerowych, pokazów, zajęć dla dzieci i młod zieży szkolnej,

Kędzierzyn-Koźle

konkursów i konceł1ów;
5) tworzenie warsztatów pracy dla celów naukowych ;
6) w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych i nieruchomych obiektów kultury
materialnej;
badał];

7) opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów, przewodników i wyników
8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie swoich

zadań

statutowych;

9) działanie na rzecz ochrony i upowszechniania kultury ludowej.

§ 8. Muzeum gromadzi

następujące

rodzaje zbiorów:

I) historyczne i archeologiczne;
2) etnograficzne: przedmioty użytkowe, ob iekty wyposażenia wnętrz, s przęt ro lniczy,
rzemieślnicze, elementy stro ju ludowego, zabytki techniki, dokumenty i druki;
dzieła

3)artystyczne:

sztuk plastycznych, wyroby

rzemiosła ał1ystycznego

Rozdział

Organy

§ 9. Dyrektora Muzeum
§ 10. Dyrektor
aw
I)

powołuje

zarządza

i wyroby

i sztuki ludowej.

III
i nadzorujące

zarządzające

i odwołuje Prezydent Miasta

Muzeum,

narzędzia

reprezentuje

go

na

Kędzierzyn-Koźle,
zewnątrz

z zastrzeżeni em § II.

i odpowiada za jego

łnIeme,

szczególności:

spł'awuje

ogólne kier"" nien·,·o w sprawach

działalności

podstawowej;

2) sprawuje ogólny nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
3) wydaje w odpowi ednim nadzór trybie i podstawie prawnej

zarządzenia

i regulaminy;

4) wykonuje czynności w zakresie stosunku pracy pracowników Muzeum;
wewnętrznej;

5) sprawuje nadzór nad wykon ywaniem kon troli
6) przedstawia

właściwym

organom nadzoru plany rzeczowo-finansowe i sprawozdania.

§ 11. W przypadku powierzenia przez Organizatora zarządzan ia Muzeum osobie fizycznej lub prawnej w trybie
okreś l onym

wykonuje

w przepisach li organ izowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
wskazan)" w umowie o za rządzaniu instytucj ą kultury.

czynnośc i zarządu

zarządca

§ 12. Przy Muzeum dziaJa Rada Muzeum, która liczy 5
. Organizatora, w trybie i na zasadach

określonych

członków, powoływana

i

odwoływana·

przez

w przepisach o muzeach.

Rozdział
Majątek

§ 13. Muzeum prowadći gospodarkę
i prowadzeniu działalności KlIiluralnej.

IV
i finanse Muzeum

finansową

na zasadach

określonych

w ustawie o organizowaniu

§ 14. Muzeum pokrywa koszty działalności i swoje zobowiązania z uzyskiwanych przychodów,
§ 15. Zródłąmi finansowani " działalności Muzeum są:
I) dotacje Organizatora przewidziane w przepisach o organizowan iu i prowadzeniu
2) przychody z własnej
3) przychody ze

d ziałalności,
.

sprzedaży

--------

wlasnego

- -

w tym ze

sprzedaży

majątku

ruchomego;

I

biletów

wstępu

i op iat za

działalności

kulturalncj;

usługi ;

._------~~-~ ..-

4) inne przychody, w tym dotacje z budżetu państwa, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej,
z funduszu Unii Euro.pejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych.

§ 16. Muzeum

może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność d o datkową

l)

sprzedaży

publikacji ;

2)

dzierżawy

albo najmu Inajątku ruchomego lub nieruchomego;

3)

usług związanych

w celach innych

4)

usług

z przygotowaniem i
zw·iedzanie;

udostępnianiem

w zakresie:

zbiorów muzealnych oraz terenu do ekspozycji

niż

szkoleniowych i doradztwa.

§ 17. Z zastrzeżeniem § 11, do wykonywania czynności prawnych w imi eni u Muzeum uprawniony jest
dyrektor, który może ustanawiać pelnomocników określając ich zakres ul11ocowania. Udzielenie i odwolanie
pełnomocnictwa wymaga ujawnienia ·w rejestrze instytucji kultury, O którym l11 0wa w § 3 ust. 2, z wyjątkiem
, pełnomocnictw procesowych.

Rozdział V
Postanowienie kOllcowe

§ 18. Zmian w statucie dokonuje

się

w trybie przewidzianym dlajego nadania.

Niniej szy dokument f"tiE 'bl'dzi
pod wzg\Q
. formalno ·prawnym
zlilstrzeźeń

et{) IJ).

D't11YfttN'mgr

K.

Uzasadnienie
projektu

uchwały

Rady Miasta w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o uzgodnienie statutu Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Z mocy art.6 ust. I ustawy z dnia 21Iistopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) muzeum
utworzone przez gminę działa na podstawie statutu nadanego przez tą jednostkę samorządu terytorialnego,
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
.
Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w Kędzierzynie-Koźlu utworzone zostało uchwałą Rady Miasta
nr XLIX/567/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. wraz z nadaniem mu statutu.

Kędzierzyn-Koźl e

W § 22 tego statutu zastrzeżono, że zgodnie z art. 6 ustawy o muzeach
procesu organizowania Muzeum, tj . do czasu otwarcia wystawy stałej.

obowiązuje

on do czasu

Obecnie proces organizowania Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji zmierza do
w ostatnim etapie przygotowań do otwarcia.

zakończenia

zakończenia

a wystawa

stała jest

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach pierwszy _statut muzeum (statut muzeum w organizacji), zawiera
postanowienia regulujące proces organizowania muzeum i obowiązuje do czasu zakończenia tego procesu .. Za
dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień otwarcia wystawy stałej .
W myśl art.6 ustA ustawy o muzeach po dniu zakończenia organizowania muzeum nadaje się statut określający
w szczególności:
I) nazwę, teren działania i siedzibę muzeum;
2) zakres działania;
3) rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów;
4) organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania;
5) źródła finansowania działalności muzeum;
6) zasady dokonywania zmian w statucie;
7) zasady prowadzenia,jako dodatkowej, działalności gospodarczej jeżeli muzeum zamierza taką działalność
prowadzić.

Zakończenie

procesu organizowania Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w Kędzierzynie-Koźlu
spowoduje konieczność nadania mu nowego statutu w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Statut muzeum jest aktem prawa miejscowego, o którym mowa wart. 40 usl. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późno zm.), ustanawianym w myśl art. 4 I. ust. I tej
ustawy przez radę gminy w formie uchwały.

Rozpoczęcie

przewidzianej w art. 6 ust. l ustawy o muzeach procedury uzgodnieniowej poprzedzającej podjęcie
o nadaniu statutu Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu po zakończeniu procesu
organizowania tego muzeum następuje z inicjatywy Rady Miasta Kędżierzyn-Koźle jako organu Gminy
·Kędzierzyn-Koźle właściwego do nadania tego statutu. Zostanie ono dokonane poprzez przyjęcie
i przedstawienie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do uzgodnienia projekt statutu Muzeum Ziemi
Kozielskiej w Kędzierzynie-Koilu zawartego w załączniku do przedłożonego projektu uchwały .
uchwały

Otwarcie wystawy stałej, o której mowa wyżej, planuje się w toku procedury uzgodnieniowej, przed podjęciem
przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwały nadającej Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
statutu uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podjęcie pmponowanej uchwały nie powoduje skutków finansowych dla Gminy Kę.dzierzyn-Koźle.
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