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UCHWAŁA NR XXVII/252/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 987, ze
zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:
§ 1. Po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się Statut dla Muzeum Regionalnego w Opocznie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/112/01 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie
nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie:
Wiesław Wołkiewicz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/252/2013
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
STATUT MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Regionalne w Opocznie jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę Opoczno, zwaną dalej organizatorem.
§ 2. Muzeum Regionalne, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Opoczno.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności teren gminy Opoczno
i powiatu opoczyńskiego oraz zagranica.
§ 4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2 i
posiada osobowość prawną.
§ 5. Muzeum używa pieczęci podłużnej o treści: Muzeum Regionalne w Opocznie, 26-300 Opoczno,
Pl. Zamkowy 1, tel. 44 7552319, NIP: 768-129-64-58”.
II. Zakres działania Muzeum
§ 6. 1. W celu spełnienia swych zadań Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra
kultury w zakresie archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, etnografii Ziemi Opoczyńskiej, prowadzi badania
naukowe w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1) etnograficzne (przedmioty z zakresu sztuki ludowej, rolnictwa, rzemiosła oraz materiały obrazujące kulturę
społeczną i duchową);
2) archeologiczne i numizmatyczne (obiekty w zakresie kultury materialnej dawnych społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem terenu objętego działalnością Muzeum);
3) historyczne (w szczególności dotyczące dziejów miasta Opoczno i Ziemi Opoczyńskiej);
4) zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego i innych.
3. Muzeum współpracuje w działalności podstawowej w szczególności naukowej i oświatowej z innymi
muzeami w kraju i placówkami oświatowymi w powiecie opoczyńskim.
§ 7. Realizacja celów Muzeum określonych w § 6 odbywa się w formach określonych w art. 2 ustawy
o muzeach, a ponadto przez:
1) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swej działalności;
2) organizowanie koncertów, przedstawień, pokazów, inscenizacji historycznych;
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3) prowadzenie fachowej biblioteki;
4) organizowanie i współorganizowanie spotkań, wyjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
III. Organy zarządzające, nadzorcze i doradcze
§ 8. 1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie powołuje Burmistrz Opoczna na okres 5 lat po przeprowadzeniu konkursu.
3. Przypadki odwołania Dyrektora przed upływem okresu , o którym mowa w ust 2 określa ustawa wymieniona w § 2 ust. 2, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą – przepisy Kodeksu pracy.
§ 9. 1. Dyrektor Muzeum kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest
za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych;
2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4) sporządzanie planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych;
5) bezpośrednie kierownictwo nad personelem naukowym;
6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
7) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
8) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników Muzeum.
§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Burmistrz Opoczna.
§ 11. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w składzie 5-ciu członków, którą powołuje Burmistrz Opoczna
z zachowaniem zasad określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
IV. Mienie i finanse Muzeum
§ 13. Majątek Muzeum stanowi własność komunalną i może być wykorzystany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Muzeum.
§ 14. Źródłem finansowania działalności Muzeum są przychody z działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe
i celowe przekazane przez Organizatora, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 15. Organizator zapewnia Muzeum warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz do
utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
§ 16. 1. W ramach działalności kulturalnej Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową Muzeum.
3. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) sprzedaży pamiątek;
2) wynajmu pomieszczeń;
3) przygotowania i udostępniania zbiorów do celów innych niż zwiedzanie.
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§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
V. Przepisy końcowe
§ 18. Przekształcanie, przekazanie lub likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Opocznie na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
§ 19. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

