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Poz. 6592
UCHWAŁA NR XXXV/362/13
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594; zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się Statut Muzeum im.
Prof. Stanisława Fischera w Bochni w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/240/2000 z dnia 26 października
2000 r. Rady Miejskiej w Bochni w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni,
zmieniona uchwałą Nr VIII/88/2003 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 marca 2003 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia oraz
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/362/13
Rady Miasta Bochnia
z dnia 31 października 2013 r.
Statut
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na
podstawie:
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1) ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 987),
2) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.
Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
5) postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasta Bochnia.
2. Muzeum jest wpisane dnia 26.06.1992 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta
Bochnia pod nr RIK/3/92.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Muzeum jest miasto Bochnia a terenem działania obszar powiatu bocheńskiego.
§ 3.
1. Gmina Miasta Bochnia zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
2. Muzeum może otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z budżetu państwa z części, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum
§ 4.
1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie
i upowszechnianie zbiorów związanych z Bochnią i terenem powiatu bocheńskiego a także innych polskich
i obcych wytworów kultury materialnej i duchowej.
2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki i przyrody.
3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) malarstwo;
2) rysunek;
3) grafika;
4) rzeźba;
5) numizmaty;
6) medale;
7) elementy umundurowania, rynsztunku i uzbrojenia;
8) odznaczenia;
9) narzędzia i sprzęty rzemieślnicze;
10) wytwory rzemiosła;
11) narzędzia i sprzęty górnicze;
12) narzędzia i sprzęty rolnicze;
13) rękopisy;
14) druki;
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15) dokumenty życia społecznego;
16) fotografie;
17) dokumenty kartograficzne;
18) pocztówki;
19) przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego użytku;
20) meble;
21) ubiory;
22) zabytki archeologiczne;
23) okazy przyrodnicze.
§ 5. Muzeum realizuje cele określone w § 4 w szczególności poprzez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów oraz materiałów dokumentacyjnych,
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im
i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

właściwy

stan

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych
nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji oraz prac wykopaliskowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej.
Rozdział 3.
Organizacja Muzeum
§ 6. Organizację Muzeum, w tym zakres zadań działów oraz samodzielnych stanowisk pracy określa
regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora a także opinii
działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie Muzeum
§ 7. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Bochnia.
§ 8.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Bochnia.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.
§ 9. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Bochnia na
zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
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§ 10.
1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum i odpowiada za jego mienie.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań
oraz wniosków inwestycyjnych,
5) naczelna redakcja publikacji Muzeum,
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.
Rozdział 5.
Kolegia doradcze
§ 11.
1. W Muzeum działa Kolegium doradcze dyrektora odpowiedzialnego za sprawy zakupu i wyceny muzealiów.
2. Członków Kolegium w liczbie nie mniejszej niż trzech powołuje i odwołuje dyrektor spośród pracowników
działalności podstawowej.
3. Kolegium działa w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Muzeum.
Rozdział 6.
Majątek i finanse Muzeum
§ 12.
1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji organizatora.
2. Dyrektor Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
3. Majątek Muzeum wykorzystywany jest jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 13.
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406).
2. Nadzór nad gospodarką finansową Muzeum sprawuje Burmistrz Miasta Bochnia.
§ 14.
1. Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Miasta Bochnia, środków otrzymanych od osób
fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
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§ 15.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania,
o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
2. Działalność o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) wykonywania usług fotograficznych,
2) wykonywania usług kserograficznych i skanowania,
3) sprzedaży publikacji własnych i innych,
4) prowadzenia usług reklamowych w obiektach Muzeum,
5) prowadzenia nadzorów archeologicznych,
6) udostępniania zrealizowanych przez Muzeum wystaw,
3. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje się na finansowanie zadań statutowych.
§ 16. Dyrektor Muzeum corocznie, w terminie do 3 miesięcy po roku bilansowym przedkłada
organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez
Burmistrza Miasta Bochnia.
§ 17.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie
jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum,
określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym
przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 18.
1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Gmina Miasta Bochnia na warunkach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

