
UCHWAŁA NR XXI/257/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany nazwy Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach i nadania mu statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 "h" , art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (j.t z 2001r. Dz.U nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U z 2012r. nr 406), art. 4, 
art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U nr 5, poz. 24 z 1997r. z późn. zmianami) , po 
uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje 

§ 1. Zmienia się nazwę Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach na Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach. 

§ 2. Nadaje się statut Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/356/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 kwietnia 2002r 
w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Świętochłowicach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

w Świętochłowicach 

Marek Palka
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Załącznik 

                                                                                                          do Uchwały Nr XXI/257/12                                                                      

Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia  18.07.2012r. 

 

 

STATUT MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

 

Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

                                                                       § 1  

 

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o muzeach”; 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2012 r. Poz. 406), zwanej dalej „ustawą”; 

3) niniejszego Statutu. 

 

                                                                        § 2  

 

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Świętochłowice. 

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu 

Miejskiego w Świętochłowicach i posiada osobowość prawną. 

 

                                                                        § 3 

 

1. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Muzeum są Świętochłowice. 

 

Rozdział 2 

 

Zakres działania Muzeum 

 

                                                                       § 4  

  

Do zakresu działania Muzeum należy trwała ochrona dóbr dziedzictwa materialnego  

i niematerialnego, w szczególności dotyczących dziejów Powstań Śląskich w latach 1919-1921 oraz 

dziejów miasta Świętochłowice. 

  

                                                                       § 5  

 

1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 4, w szczególności przez: 

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie swojej    działalności; 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; 

3) udostępnianie zgromadzonych zbiorów poprzez wystawy stałe i czasowe; 

4) prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, wydawniczej i kulturalnej; 

5) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan 

zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych; 
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6) zabezpieczanie i konserwację zbiorów; 

7) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów; 

8) prowadzenie biblioteki i mediateki z zakresu swojej działalności; 

9) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych  

z zakresu swojej działalności; 

10) organizację konferencji, zjazdów, spotkań, związanych z zakresem swojej działalności. 

2. Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, instytucjami 

naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, a także 

z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, w zakresie zbieżnym ze swoją działalnością. 

 

                                                                       § 6  

 

Muzeum gromadzi w szczególności przedmioty, dokumenty, materiały archiwalne oraz ikonograficzne: 

1) dotyczące okresu Powstań Śląskich oraz lat bezpośrednio je poprzedzających i następujących po nich, 

w tym m. in. odznaczenia i legitymacje, sztandary, mundury, fotografie, mapy; 

2) związane z historią powstania i rozwoju miasta Świętochłowice, w tym m. in. kolekcję starych 

widokówek, porcelanę Huty Franciszka oraz narzędzia rolnicze, hutnicze, górnicze; 

3) dotyczące życia codziennego, tradycji i obyczajów ludności górnośląskiej, w tym m. in. stroje 

rozbarskie, wyposażenie mieszkania robotniczego, kolekcję obrazów religijnych. 

 

Rozdział 3 

 

        Nadzór, zarządzanie i organizacja Muzeum 

 

                                                                       § 7  

   

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, a nadzór bezpośredni sprawuje Prezydent Miasta Świętochłowice. 

   

                                                                       § 8 

 

1. Działalnością Muzeum zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta 

Świętochłowice w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie. 

2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz prawidłowe gospodarowanie 

mieniem i środkami finansowymi Muzeum. 

3. Do obowiązków dyrektora należy: 

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum; 

2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz 

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

3) zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony Muzeum, w tym m. in. zgromadzonych zbiorów; 

4) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych; 

5) przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz przedstawianie właściwym organom, instytucjom  

i Prezydentowi Miasta Świętochłowice planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków 

inwestycyjnych. 

 

                                                                         § 9 

   

1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych  

i majątkowych uprawniony jest dyrektor. 

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych  

w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa. 

 

                                                                         § 10 
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1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 7 członków, powoływanych  

i odwoływanych przez Prezydenta Miasta Świętochłowice. 

2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach. 

3. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin. 

 

                                                                        § 11  

 

Organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin Organizacyjny Muzeum, nadawany przez dyrektora, 

po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Świętochłowice. 

 

Rozdział 4 

 

Gospodarka finansowa Muzeum 

 

                                                                        § 12 

 

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i innych obowiązujących 

w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez dyrektora. 

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. 

  

                                                                       § 13 

 

Źródłami finansowania działalności Muzeum są: 

1) dotacje podmiotowe i celowe; 

2) przychody z prowadzonej działalności statutowej; 

3) darowizny otrzymane od osób fizycznych, prawnych lub innych podmiotów. 

 

Rozdział 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

                                                                       § 14 

 

 Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miejska w Świętochłowicach w trybie i na 

warunkach przewidzianych w ustawie. 

 

                                                                       § 15 

   

 Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 
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