
UCHWAtA Nr

Zarzqdu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze

zdnia /\Q> aevCe&ttu,^^ 2000 r.a

w sprawie nadania statutu

Muzeum Etnograficznemu w Zielonej Gorze z siedziba, w Ochli

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodz-

twa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z pozn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pozn. zm.), w uzgodnieniu z Ministrem Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego, uchwala sie, co nastepuje;

§1-

Muzeum Etnograficznemu w Zielonej Gbrze z siedziba, w Ochli nadaje si? statut stanowi^cy

zata^cznik do uchwaty.

§2.

Wykonanie uchwaty powierza si? Zarza,dowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§3.

Traci moc zarza^dzenie Nr 60 Wojewody Zielonogorskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie

nadania statutu Muzeum Etnograficznemu w Zielonej Gorze z siedziba^w Ochli.

§4.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

ZTWA



W uzgodnieniu: SSaiynr
Zarzajdu Wojew6dztwa Lubuskiego

Minister Kultury 2 dnia^ ********«-2ooo r.
i Dziedzictwa Narodowego

!£*•»*. h U ./f-P°^X S T A T U THA^ ̂ h I/L lAJXdJ .view—-^- , - x

jzeum Etnograficznego

lej Gorze z siedzib^w Ochli

Rozdziat I

Postanowienia og6lne

§1.
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Gorze z siedziba, w Ochli, zwane dalej ,,Muzeum", jest

wojewbdzka^samorza^dowajnstytucja^kultury, dziataja^Cctna podstawie:

1/ ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pozn.

zm.),

21 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci

kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pozn. zm.),

3/ niniejszego statutu.

§2.

Organizatorem Muzeum jest Wojew6dztwo Lubuskie.

§3.

Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Wojewodztwa Lubuskiego pod poz.

3 w dniu 4 stycznia 1999 r, i posiada osobowos6 prawna^z mocy art. 14 ust. 1 ustawy

o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej.

§4.

Siedzibq Muzeum jest Ochla, a terenem dziatalnosci wojewodztwo lubuskie.

§5.

Ogolny nadzor nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

a bezposredni Zarzqd Wojewodztwa Lubuskiego

Rozdziat II

Cele i zadania

§6.

Celem Muzeum jest trwata ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu

wzakresie etnografii, historii i sztuki ludowej.



f

§7.

1. Muzeum realizuje cele, o ktorych mowa w § 5 w szczegolnosci poprzez:

1/ gromadzenie dobr kultury i materiatow dokumentacyjnych,

21 uzupetnianie zbior6w w drodze zakup6w, przydziatow, darowizn, zapis6w oraz

przyjmowania depozytow,

3/ inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych

muzealiow i materiatow dokumentacyjnych,

4/ przechowywanie zgromadzonych muzealiow w warunkach zapewniaja_cych im

petne bezpieczeristwo i magazynowanie w sposob dostepny dla celow nauko-

wych,

5/ zabezpieczanie i konserwowanie muzealiow,

6/ organtzowanie i prowadzenie badari naukowych,

II organizowanie wystaw stalych, czasowych i objazdowych,

8/ prowadzenie dziatalnosci edukacyjnej,

9/ udost^pnianie zbior6w dia celow naukowych i edukacyjnych,

10/ publikowanie katalogow, przewodnikow wystaw, wynikow badari oraz wydawnictw

popularno - naukowych z zakresu swojej dziatalnosci,

11/prowadzenie zbioru publikacji z zakresu etnografii, muzealnictwa, i dyscyplin po-

mocniczych.

2. Muzeum moze podejmowac inne dziatania dla zaspokojenia spotecznych potrzeb

regionu, realizacji zasad polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Rozdziat III

Zarza^dzanie i organizacja

§8.

Muzeum prowadzi nastepuj^ce wewnetrzne komorki organizacyjne:

1/ Dziat Budownictwa Ludowego,

21 Dziat Kultury Technicznej,

3/ Dzia* Strojow i Tkanin

4/ Dziat Sztuki Ludowej,

5/ Dziat Oswiatowy,

6/ Pracownia Konserwatorska,

II Biblioteka,



8/ DziaJ Administracyjno - Gospodarczy,

9/ Dzial Finansowo - Ksie.gowy.

§9-

Muzeum zarza_dzane jest przez dyrektora, kt6rego powoJuje i odwofuje Zarzqd Woje-

wodztwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiazu-

ja_cych przepisach.

§10.

1. Dyrektor zarza^dza catoksztattem dzialalnosci Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum

i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do obowia/kow dyrektora Muzeum nalezy w szczegolnosci:

1/ ogolne kierownictwo w sprawach dziatalnosci podstawowej i administracyjnej,

21 ogolny nadzor nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majajkiem Mu-

zeum,

3/ reprezentowanie Muzeum na zewnqtrz,

4/ ustalanie planow dziafalnosci, wnioskow inwestycyjnych i sprawozdah, przedsta-

wianie tych dokumentow Radzie Muzeum i organizatorowi oraz nadzor nad reali-

zacja. ustalonych planow,

5/ bezposrednie kierowanie personelem naukowym,

6/ stwarzanie warunkow do podnoszenia kwaiifikacji zawodowych pracownikow,

71 naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

8/ ustalanie wysokosci optet za wst^p do Muzeum i dnia, w ktorym wst^p do Muzeum

jest bezplatny,

9/ wnioskowanie w sprawach zamiany, zbycia i skreslenia muzealiow z inwentarza,

10/wydawanie zarzg_dzeh wewn^trznych, regulaminow i instrukcji,

11/wykonywante funkcji pracodawcy w stosunku do pracownikow Muzeum,

12/organizowanie kontroli wewn^trznej i nadzorowanie jej funkcjonowania.

§11.

Organizacje. wewn^trzna^ Muzeum ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po

zasi§gni§ciu opinii Zarza^du Wojew6dztwa Lubuskiego oraz dzialaja^cych w Muzeum

organizacji zwiazkowych i stowarzyszert tworc6w.

§12.

1. Przy Muzeum dziata Rada Muzeum, zwana dalej Rada..



2. Rada sktada si? z 9 osob.

3. Cztonkow Rady powoluje Zarzajd Wojewodztwa Lubuskiego.

4. Rada dziata w zakresie i na zasadach okreslonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdziat IV

Maja.tek i finanse

§13.

Muzeum prowadzi gospodark? finansowa_ na zasadach okreslonych w ustawie o

organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej.

§14.

1. Muzeum prowadzi rachunkowosc wedtug zasad okreslonych w odr^bnych przepisach

o rachunkowosci.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarza^d

Wojewodztwa Lubuskiego.

3. Wyboru audytora przeprowadzajqcego badanie sprawozdania finansowego dokonuje

dyrektor Muzeum.

§15.

Do sktadania w imieniu Muzeum oswiadczeh w zakresie jego praw i obowiazkow

maja^tkowych wymagane jest wspoldziatanie dw6ch os6b, tj. dyrektora i gt6wnego

ksi^gowego lub osob przez nich upowaznionych.

Rozdziat V

Przepisy kohcowe

§16.

Zmiany w statucie mogq, by6 dokonywane w trybie okreslonym do jego nadania.

§17.

PoJa^czenie, podziaf lub likwidacja Muzeum moze nastapib w trybie i na zasadach

okreslonych w obowiazuja_cych przepisach.


