
UCHWAŁA NR XXIX/412/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 
1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 987) i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie 
z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 
3940 z 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Muzeum w Raciborzu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/509/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie 
nadania Statutu Muzeum w Raciborzu z późn. zm. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 4050



 
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/412/2013 
Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 r. 

 
 

S T A T U T 
 

Muzeum w Raciborzu 
 

I            Postanowienia ogólne 
§ 1 

 
Muzeum w Raciborzu, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada    
1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 987), Ustawy z dnia 25 października 1991 r.              
o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz 
postanowień niniejszego Statutu. 
 

                                                                         §  2 
 
Organizatorem Muzeum jest Gmina Racibórz. 
 

§  3 
 
Muzeum jest samorządową instytucją kultury i jest wpisane do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Gminę Racibórz  pod numerem  3  oraz posiada osobowość prawną. 
 

§  4 
 
1. Siedzibą Muzeum jest Racibórz. 
2. Terenem działania Muzeum jest obszar miasta Racibórz oraz pozostałych Gmin powiatu 

raciborskiego. 
 

II        Zakres działania 
§  5 

 
Muzeum prowadzi działalność w zakresie: gromadzenia, opracowywania, przechowywania, 
konserwowania zabytków i dóbr kultury, edukacji, wystawiennictwa i upowszechniania nauki, 
kultury materialnej, historii, sztuki regionalnej, narodowej oraz światowej wśród mieszkańców 
miasta i powiatu oraz osób przebywających na terenie miasta. 
 

§  6 
 
Do zadań Muzeum należy: 
1) gromadzenie i chronienie zabytków, dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych, 

pozyskiwanie obiektów drogą zakupów, przydziałów, przekazów, darowizn oraz 
przyjmowania depozytów, a także drogą badań terenowych w zakresie dyscyplin w nim 
reprezentowanych, 

2) naukowe opracowywanie zbiorów i ewidencjonowanie, 
3) przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, 
4) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych, 
5) zabezpieczanie i konserwacja zbiorów, 
6) organizowanie i prowadzenie badań, 
7) edukacja regionalna, ponadregionalna i kulturalna, 
8) upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i sztuce, 
9) wystawiennictwo, 
10) działalność wydawnicza. 
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§ 7 

 
               Muzeum gromadzi zbiory pochodzące  z okresu od prahistorii do XX wieku,  w szczególności: 

1) obiekty archeologiczne z terenu Raciborza, powiatu raciborskiego, ościennych powiatów       
(m.in. szczątki kostne, ceramika, narzędzia, ozdoby),  

2) dokumenty historyczne i archiwalne, kartografię, numizmaty, rękopisy, pocztówki i ikonografię, 
odznaczenia, uzbrojenie,  

3) dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego (m. in. rzeźba, malarstwo, grafika, tkaniny, cyna, ceramika, 
porcelana, wyroby rzemieślnicze) z terenu Śląska, 

4) obiekty kultury ludowej w zakresie strojów, przedmiotów codziennego użytku, ikonografii            
z terenu powiatu raciborskiego i ościennych powiatów.  
 

III      Zarządzanie i organizacja 
 

§  8 
 

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Racibórz na 
zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

 
 

§  9 
 

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie 
mieniem i środkami finansowymi Muzeum. 

2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 
1) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, 
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, 
3) przedstawianie Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań 

oraz wniosków inwestycyjnych, 
4) aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu, 
5) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych, 
6) wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, 
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz 

podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, 
8) organizowanie ochrony Muzeum, 
9) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych 

określonych odrębnymi przepisami. 
 

§  10 
 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora, z zastrzeżeniem art.13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

2. Zmiany Regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania. 
 
 

§  11 
 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Racibórz. 
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 Ustawy o muzeach. 
3. Rada Muzeum składa się z ośmiu osób. 
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IV     Nadzór 

                                                                            
§  12 

 
                Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Racibórz. Ogólny nadzór nad Muzeum 

sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
 
       
      V       Gospodarka finansowa 

  
§ 13 

 
   Gmina Racibórz zapewnia środki niezbędne do utrzymania, rozwoju i działalności Muzeum              
w Raciborzu. 

 
§  14 

 
1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując 

się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej                   
i rachunkowości instytucji kultury. 

2. Działalność Muzeum finansowana jest w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej                      
z budżetu Gminy Racibórz oraz dochodów własnych. 

3. Wysokość rocznej dotacji dla Muzeum ustala Rada Miasta Racibórz na podstawie projektu planu 
finansowego sporządzanego przez Dyrektora. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora          
z zachowaniem  wysokości dotacji organizatora, która w trakcie roku kalendarzowego może ulec 
zmianie. 

5. Źródłami finansowania Muzeum są: 
1) dotacje podmiotowe i celowe, 
2) przychody z prowadzonej działalności, 
3) środki  otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

6. Uzyskane przychody Muzeum przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej. 
 
 

§  15 
 

Za gospodarkę finansową Muzeum odpowiada Dyrektor i Główny Księgowy. 
                                 

§  16 
 

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przedkłada je 
Prezydentowi Miasta Racibórz do zatwierdzenia oraz zapewnia zbadanie go przez biegłego rewidenta, 
o ile przepis prawa tak stanowi. 

 
§  17 

 
1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach,  prowadzić  jako 

dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 
1)  usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, 
2)   sprzedaży wydawnictw, pamiątek, 
3)   organizacji imprez kulturalnych, 
4)   realizacji filmów,  
5)   wynajmu i dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego. 

     2.   Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania                              
                   działalności statutowej Muzeum. 
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§  18 

 
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. Udzielanie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury 

prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych. 
 

 
VI    Postanowienia  końcowe 

§  19 
 

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Racibórz w trybie i na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

2. Zmiany  statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 
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