
uchwara Nr .S-V! lJ. I na1 mu
Radv Powiatu Lowidkiesd I

w sprawie: zmiany Statutu Muzeum w Lowiczu.

Na podstawie art. 12 pkt l1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r' o samorz4dzie
powiatowfm (Dz.U. Nt 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r' Dz.U
Nr 162 poz. 1568;22004 r.Dz.ll. Nr 102 poz. 1055 22001 r.Dz.U. Nr 173 poz. 1218, Dz.U
z2008r . ,Nr  l80,  poz.  1111,Nr223,poL.  1458,  z2009 r . ,Dz. rJ  Nr92,poz 753,Nr  157,
poz. 1241,22010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 40, poz. 230, Nr 106
poz. 6'15, z 2017t. Dz.rJ. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 21'7, poz. 1281),
art. 6 ust. I ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DzU z 1997 r. Nr 5
poz. 24 zm. z 1,998 r. Dz.U. Nr 106 poz. 668; z 2O02 r. Dz.U Nr ll3 poz- 9841, 2 2003 r.
Dz.U.Nr  162poz.  1568;  z2005r .Dz.U.Nr  64 poz.565;z200 '1 t .  Dz.U Nr136poz 956,
z2O1l Dz-tJ. Nr 207, poz. lZ30) oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia 25 paZdziemika 1991 r'
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz.U. z 20t2r. poz. 406)

Rads Powiatu Loteickiego uchwala, co nastgpuje:

51. W statucie Muzeum w Lowiczu stanowi4cym zal4cznik do Uchwaly
Nr XXI/I89/2008 Rady Powiatu }-owickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie
nadania Statutu Muzeum w tr-owiczu wprowadza sig nastQpujEce zmjany:
l ,  $  lo  pkt  I  i2  o t rzymuj4 br lmien ie:
,,1. Dzialalnosi Muzeum finansowana jest z dotacji podmiotowych i celowych
z budzetu Powiatu lub z budzetu pafstwa, przychod6w z prowadzonej dzialalno6ci,
przychod6w z najmu i dzierzawy skladnik6w maj4tkowych, 6rodk6w otrzymanych
od os6b fizycznych i prawnych oraz z innych Zr6del.
2. Podstaw4 gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez
dyrektora, z zachowaniem wysokosci dotacji organizatora, sporz4dzony zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych."

$2. Pozostale zapisy statutu pozostajE bez zmian.

$3. Wykonanie uchwaly powieza sig Zarz4dowi Powiatu Lowickiego.

$4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.
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UZASADNIENIE

Muzeum w ]-owiczu jest samorz4dow4 instytucj4 kultury dzida14c| na podstawie statutu
nadanego Uchwal4 )C(V18912008 Rady Powiatu Lowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie nadania statufu Muzeum w Lowiczu.
Z dniem I styczia 2012r. w zwiqzku z nowelizacj4 ustawy z dria 25 pa2dziemika 1991.r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz.U. z 2012r, poz. 406) znianie
ulegty zapisy ustawy dotycz4ce zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz ir6de\
hnansowania instytucji kulrury.
W zwi4zku z powyzszyrn zaistniala koniecznoii dostosowania statutu Muzeum do aktualnie
obowi4zujqcych uegulowarl prawnych w ww. kwestiach.
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uchwata Nr ..H/.19?{?*?.
Rady Powiatu Lowickiego
z dnia .2?.. s -r,-r.'i a. -2!c3.:crc,:

w sprawie: nadania Statutu Muzeum w l-owiczu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzedzie
powiatowlm (Dz.U. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.rJ.
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055; z 20Oi r. Dz.U. Nr 173 poz. 1218),
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5
poz. 24: zm. z 1988 r. Dz.U. Nr 106 poz. 668; z 2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2003 r.
Dz .U.  Nr  162 poz .  1568;z2005r .Dz .U.Nr64poz.565 22007r .D2.U.Nr136po2.956)
oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia 25 pai:dziemtka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnosci kulturalnej (Dz.U. Nr 13 poz. 123; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 41 poz. 364, z 2003 t.
Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Dz.U Nr 1t poz.96,
Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Dz.U. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. ltll z 2006 r.
DzU.Nr 221 po2.1658) Rada Pora,iatu tr owickiego uchwala, co nastEpuje:

$1. Muzeum w tr-owiczu nadaje siQ Statut starowi4cy zalqcznik do uchwaly.

$2. Traci moc uchwala Nr XIII/79/99 Rady Powiatu tr-owickiego z dnia
27 pu2dziernika 1999 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w {_owiczu
oraz uchwala Nr XXVI/142/2000 Rady powiatu {,owickiego z dnia
27 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Stahrhr Muzeum w I-owiczu.

93. Uchwala wchodzlw 2ycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie

Statut Muzeum w tr-owiczu zostal nadany uchwal4 Nr XIIIljglgg z dnia
27. pu2dziemika 1999 r. w sprawie nadania statutu w Muzeum w Lowiczu.
nastQpnie zmieniony uchwal4 Nr tr/V142/2000 z &-ia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie zrniany Statutu Muzeum w i-owiczu.

Majqc na uwadze konieczno56 dostosowania szeregu zmian w tre5ci
Statutu wynikaj4cych z obecnej sytuacji Muzeum w tr_owiczu,
a takZe konieczro66 dostosowania do obowiq,zuj4cych przepis6w prawnych,
w zwi4zkt ze zmianq ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz.24 z p6in. zm.) zachodzi koniecznod6 nadania Statutu
Muzeurn w Lowiczu, w nowym brzmieniu.
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STATUT
MUZEUM W LOWICZU

I. postatrowieniaog6lne

$1

Muzeum w l-owiczu, zwane dalej ,,Muzeum.,dziala na podstawie obowi4zuj4cych przepis6lvpra\\c. a w szczegolnoici uslawv ,, dnia 2_l . l isropada ieeo,. o.*""1h-1O?.1). z lqql r.Nr 5 poz. 24 z po2n. zm.t. usrawv. z _dria 2! pldziemika i6i--r. o"o,gun,ro*_,ui prowadzeniu dziatatnojci kultumtnej fnr.u. I z'oo i ,. 
"r.il"ti'i_.' 

ti: z po2n. m\.)oraz postanowiei niniejszego statutu.

$2

Organizatorem Muzeum jest powiat l_owicki, zwany dalej ,,Organizatorem,,.

s3
t 

Y:-z.".:l 
jesr sanorz4dow4 instlrucj4 

-kultury 
wpisan4 do rejestru insr),tucJi kultury

rilf"X*:[t"Jfif 
"of#'ff :ff"f 

*tlaosobowos.piawn4
*rus"i*;;o;o,;;;;;ffi ffiHi"J:[ff"y#:o:Jj!;"0^""g0 przez mini srra

s4
Lowicz, a terenem dzialania obsza. Rzecz)?ospolitej poiskiej

W uzgodnieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Siedzib4 Muzeum jest miasto
r zagramca,

Muzeum uznva pieczFcj okraglei
w otoku..Muzeum w Lowiczul,_

Zal4cznik do Uchwaly
Rady Powiatu Lowickiego
Nr.: i .11113i,1.2CC9.... . . . . . . . . . .
z dnia 2i.GiaFo::!ia..2:C3. :=..t

ss
z Godlem Rzeczypospolitej polskiej w Srodku oraz napisem



II. Zakres dzialania luuzeum

s6
Celem. Muzeum jest gromadzenie i trwala ochrona ddbr naturalnego i kulturalnegodziedzjctwa ludzkosci o charakterze materialnym i niematerialnl,'m, lniormowanieo lvadoSciach i treSciach gromadzonych zbior6rv. ,po*rr""frniani" loar,a*owych wartoS"i
li",i^ii:_lll!l t trtrLl? poisklej o;az swiatowej, kszt"r.**i" 

-"l"zii*"S"1 
poznawczejr estetycznej oraz umozliwianie korzystanja ze zgomadzonych zbior6w.

s7
Muzeum realizuje cele okedlone w $6, w szczeg6lnoSci przez:

l) gromadzenie zab]4k6w i material6w dokumentacyjnych drog4: zakup6w, przekazdw,
llj^y111 

*Oq* oraz przyjmowania depozlr6rv i uzyskiwania obrektow drog4badan terenowvch
2) inwentaryzacii katarogowanie inaukowe opracowanie zgromadzonych zb1or6w,,) 

l:'^:"^l:ry-" 
gromadzonych zab),tk6w, w *arli*""h 

-;;;;"iaj4cych 
imwlasclwy stan zachowania i bezpieczeistwo, o,u, rnoguryno*unie rch w spos6bdostQpny dia cel6w naukowvch.

4) zabezpieczatie i.konserwacjp zbior6w oraz w miarQ moziiwosci, zabezpleczanrezabj4k6w archeorogicznych nieruchomych oraz innych nierucllomych obiekt6w
- kultury materjalnej iprzlrody.
Jl urzadzanle wysraw srallch i czasowych,
6) Lrdzial w badaniach naukowych. w r1,rn archeologrcznych.
/) prowadzcnie dTialalnosci edukacvjnej.
t '  

: l l ::"::I i '" 
ipublikacjq kaialogow zbio-dw. przewodnikdw wrstan. wlmrkdw',;3iil#.',"ffii[i."#1il:1il*""H.ilil:i:ffi.#.;.1ffi::;;J;"r;;;;;i:

10) udostQpnianie zbiordw do celdw edukactfny.fl i *uti*u"flI l)wspolplnqn 7 muzeami kr.a1oulmi ;^grani.rny"ni, 
- ' ' '

'''::t#'"u';"#i:';H"1,,.**u* zwiedzania onz korzvstania ze zbiordw
I  J r prowadzenie dzialalnoSci wl dawriczej-

"' ;':":l,1'Jiiil;'i.Hffi'"Tffi:1Tl"if i i stowarzvszenia'ni o podobnvch cerach,

III. Rodzaj i zakres gromadzonych zbior6w

s8
Nluzeum grornadzi, przechowuie. ooru..,,.oiosii "rnog.;h,ffii#;j;i",tljffifff ff";;;Jj;;:T:::;:'"" w zakesie



se
I w sfta{Mu11um wchodz4 nasrQpujace dzral):

i / uztat uswtatowy
2) Dzial Artystyczno_Historyczrry
3) Dziai Etnograficzny
4) Dzial- O(rodek plenerovvy _ Skansen w Vaurzlcach
), uzlat LJokumentacji Historyczne.l
6) Dziat Inwentarzy
7) Biblioteka
8) Dziai Techniczno-Konserwatomlo
9) Dzial Finansowo-Ksieeowv
I 0) Dzial Adminisracyln-o-Cospodar.zy
I l) Dzial Archeologiczny.

s l0
Szczeg6low4 organizacjg we.wnetrzn4 or,v zakes zadait dzial6w okesla regulaminorganizacrny nadawany przez &.0,-"j1. po -.iqg.q"iu opi;l;-;"r;an;;;r" oraz opiniid,/lalal4cych \ Muzeum organizacji zwi4zxowycn r stowarzyszeri tudrc6w

Nadz6r i zarz4dzatrie Muzeum oraz organy doradcze

s 11

|"xk:l',XlYnHfr#f#Hi:ilj:ciwv do spraw kurtury i ochronv dzledzictwa

3.

$12

Przy Muzeum dziala Rada Muzeum.

:^r.:.,T-:l- 
*dt Muzeum powoluje i odwoluje odrQbn4 uchwalq Rada powiatuL O\t lc Kt ego,

Rada Muzeum dziala w trybie i na zasadach okrerilonyci w art. 1 I Ustawy o muzeach.

$13

przez. dy.ektora, ktdrego
w trybre przewidzian],rn w

Powotule i odwofuje Zarz4d powiaru
ooowrqzuJqcych przepisach.

IV.

t .
2 .

Muzer-rm zarz4dzane jest
rowrcrrego na zasadach i

$14
1. Dlrektor zatz4dza Mtzeum. rcpteze' j",, oapo*i"iiuiny;; ;jil,. !l,l,r;.lf,,f"li,i,[i|h""#a nad mieniem

2. Do zf,l,r-e-su dzialcni.r dy-ekrora l4uzeum n:rlez.r u szczepolnojci:I ) nrdzor ncd zbionmi i ich ervidencjonowani"., *"..ua-rnria,kiem Muze,,-''ij::ff r;J;11"y$t[,t;i;il:?fr ;*i;]Jiil:il:r'".ff -[,

Muzeum

planow



3)
1)

nadz6r nad redakcj4 wydaw ctw muzealnvch_
wydawanie w obo!," i4zuj4cyrn trybie reglLmin6w i zarzqdzei,
sprawowarie nadzoru nad kontrol4 wewnQtrzna
zawlerame r rozwiqzy;vanie um6w o pracQ z pracownikami Muzeurrr orazwykonywanie za pracodawcq irurych czynno5ci w sprawach z zakesu prawa p.acy.

s 16
t 

?:i11ll:,0 
ty"",-. finansowanajest z dotacji powiatu, wpllavdw z wlasnel dziaialnodci,

;:iffi:r'';?fi,i.i"ffi3l;;:ff;::w majatt'-r" spaatow' zapist- iaaro-izn oaosou
l. Poclstawq dzialalnojci finansowej Muzeum jest plan finansowo_zeczowy zatwierdzaryprzez Zarzqd P owiatu l,owjcki e eo.
3. Muzeum 

_gospodaruje samodzie-inie przydzielon4 i nabyt4 czElici4 mieni a otaz ptowadzlsamodzieln4 gospodarkq * .u*uih posiadanych SrlArc",,-ii"-ii"- srq zasadamiefekty'vmo6ci ich wykozystania.
o 

o#'n"ffi*p"**a 
koszty biezqcej dzialalnosci i zobowi4zania z uzyskiwanych

V. Majqtek i fitranse Muzeum

$ ls

{1j1t.k 
v,*.u- moze byi wykorzystrvany jedynie dla cel6w w}alikaj4cych z zah.esuclzralania Muzeum

$17

Muzeum moze prowadzii, iako dodatkowX dzialalnosi gospodarcz4 w celu finansowaniadzialalnosci staturowej okesionej w g7.

ZmiaDy w statucie dokonlwane s4 w

Przepisy kofcowe

s 18

trybie i na zasadach okrejlonych dla jego nadania.

' ltrulY
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