Zalącznik do ob\ł jeSZczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 paździenrika 20] 5 r.

UcHvAŁA

Nr

xxxv/792ll3

RADY MlAsTA KATowlCE

z dnia2'7 marca2013Iw splawie nadania §tatutu Muzeum Hi§tofii K.torł,ic w Katowicach

Na podstawie ai!, 18 ust.2 pk 15 j art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca l990r, o samorządzie gminnym
(DZ,U, z 200ir. Nr I42, poz. 1591 zpóź.I- żrn.), art,6 ust.l j 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996l. o nuzeach

(.D,,U. Z2012L poz.98'7) onz art,13 ust-l j 2 ustaw! zdnia 25 pździemika l99]L o orlaniżowd|i!
i prowadzeŃu działalnościkulturaln€j (Dz,U. z 20i2r, poz.406), po przeprowadzeniu ko su]tacji w trybi€ art.5
lrst,s ustawy z dnia 24 L:wietnia 2003r, o dzjałalności pozytku publiczrego i o wolonta acic(DZ.U.Z20]0r.Nr
231, poz.) 536 z późn. żn,\
Rada Mia§ta Katowice

§1.
Nadaó Muzeun Historii Katowic nowy slatut

\Y

brzmjeniu stanowiącym Załącznik do n'niejszej

uch§,Ą,

§2.
wykonanie uchwały powierzyó Prezydentowi Miasta Katowice.

§3.
Uchylić Uchwałę Nr Xxxt]/428/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 lutego 200]r. w spmwie iadanja Statutu
Mu7eum Histoii Katowic w Katowicach,

§4.
Uchwała Wchodzi w
Śląskiego.

l

,: o

ł\

'żl IB_OD]o-d

łcię po upł},wi€

o8-8oó4-2

14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urżędowynr Wojewódźwa

l"L)o]]]8BB,

Podp;ęan}

Stlona

l

Załączn'k do UchNa],v nr

Xxxvi792]l3

Rad} Miasta Katowjcę
7

dnia 27 narca 20l3r.

STATUT
MUZEUM HISTORII I(ĄTOWIC W KATOWICACH
l.Pos fA\o\\ l F\ lA oGÓL\
§

t

l.

Muzelun Historii Katowic w Katowicach, zwane dalej "Muzeum", u§vorzone zosiało żarządzenien 3i 8]
Pr€zydenta Miasta Katowic z dnia 26.01,1983f. w §prawie powołania i nadania statutu Muzeum 1listorji Miasta
katowic w I<aiowicach.

§2.
Muzeum działa w szczególności napodstawiei
]

) ustawy z dnia

2i listopada l996r,

o

muzeach (Dz, U. z2012l. poz.987), Zwanej dale.j ,,ustawa o muzeach"j

2) ustawy z dnia 25 paździemika 199] roku o olganizowaniu i prowadzeniu dżia]alnościkultura]n§j (DZ.U.
z 2al2r. poz.406), zwanej ddcj ,,ustawa o orgarrizo\łaniu i prowadzeniu działalnośoikulturalnej"
3)

n

jnie.jszego staiuiu,

l. SiedzjbaMuzeunr nrieści się

§3.

Katowicach,
działa
na
terenie
Rzeczypospolit€
j Poiskiej oraz pozajej gtanicami.
2, Muzeum
W

§4.

l. Muzęum jest §amorządową ins§ltucją kultury, która posjada osobowość prawną,
2, organizatolem Muz-eum jest Miasto Kalowjc€, zwane dalej ,,organizatorcrn", które zape\łnja
Mu,/eJm ś.odkiporzebre do jego uI14 mania IoZ$oju.
j. Muzeum je§t wpisane do rejestru samorządo\łych ills§Ąucji kuhury prowadzonego prżeż organiaton
pod numercm

R

IKlK-ceA,l/ó/94,
II.

zAKRtrS DZIAŁANIA
§5.

o dokumentację przeszłościKatowic oraż upowsz§chnianie
$,artości historycznych. artystycznych i esterycznych miasiajako części dziedzictwa gómoś]ąskiego j poiSkiego
l_

Do zakesu działania Muzeum nalezy dbanie

oraz europejskiego.
2. Muzeum realizuje Zadania, o ldórych mowa w ust.l, przez:
1)

gromadzenie i chronienie dzi€ł sźuki oraz pamiątek hisrorycznych, materiałów dokunentac nych, ksiązek
i archi\ł,alióW, związanych z żakres§m działania Muzeun, pozyskiwanych W dtodze zakupó\ł,. daro§izn,
Zdr,so$. prleLazÓ . dcpo.aro$ oraz bddJń.

2) konserRację zab.tkowych budowli i zbiofów W celu utrżymania ich w moź]iwjc najlepszym stanie:
3) upowszechnianie w kraju i22 granicą zab}tków i wiedży na lenathistorij rniasta:
4) iiwentaryzowanic j katalogowanie Zgronadzonych zbiorów;
5) organizowanie i p.owadzenie badan naukowych;
6) prowadzęnie działalnościWydawniczej, edukacyjnej j inlornacyjnei;
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7) przecho,\łfwanie gromadzonycb Zabytków, w waru!łach Zape\łliaiących in właści\tl,(an zachowauia
ibc,?ic(/en.tńo. or, ,iard4 ro\ł dr ie i.l $ Joolob dJllepn} do ce|o$ na,,ko$}c,:
8) pżygotowywanie j organizowanie §ystaw siał}ch olaz wystaw czasowyclr w k-raju i Za granLc4,

popieranie

9)

]

j

prowadzenie działalnościarysrycznei, w tym rea]]zacje plzedsię\zieć plenero\\,ych

promujących Mużeum ijego zbiory;

0) udostępnianie żbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

] 1)

$,spólpracę z krajowymi i zagranicznrni inst),tucjami oraz organi7acjani, Zajmujac},mi się dZiała]noścją

*, pokre\łnych zakresach;

t2)or8anizowanie i współorganizowrnie zjrżdów i konferencjj nauko*ych
d2iałalności,

3. Mlueum gromadżi zbiory tv zakresie od po\ §tania Katowic

\\,xvT w. do

^ł,iazanyc]]

xx

z zaktesern sIJojej

\łiekLl_ a W Szczególności:

l)żbiory histołczne, dokunenty, druki, rękopisy, numiżmaty, plany, mapy, obraż) h]stoDczne, pońrct}.
brc]i, sprzęl spońowy;

2) zbiory §ztuki, maiańtwo, grafikę, rzeniosło art.vstyczne, ubiory, pofce]anę, szkło insliumenry mu2ycz|c,
meblę i wyposżę,rie mieszkań, plakary;
3) zbiory etnograficzne doryczące społeczności plebejskiej Z$,łaszcza gómiczej i hutniczej, jak sprzęt i slroie
n]łivanę zpmcl, meble i §Tposażenie nieszkań robol,ricz}ch. ltłórczośćarystó\Ą njeploi(\jorlJ]n)ch,

warsztaty rzemieŚ]nicze;

,1)

zbiory teanalno filmorve związane Z arryst3mi kalo\ł,ickimi lub w]\\,odzącycb się Z Katowic, projekry
ielementy §cenografi; i kostiumów, obrazy iporlrety, pamiatki osobjste, scenariusze, stroj€ tcatralne
i fi]nto\łe;

folografie

5) dokumentację mcchaniczną, kolekcje artystów fotografikó*, i fololeporierów,
i dokum€ntalne_ spTzęt fotograficzn],, negatywf, płyry. taśm,vfi]mo\\,e. pocżó\ł,ki.

rodzinne

W realizacji swoich zadall Muzeum współdziała z insryfucjami ku]tury, związkami, stowar7_vsżeniami.
placówkami oświato}ymi oIaż innymi osobamj prawn},rrrj i fizycznymi zgod|ie Z polrzebami spo]cczności
,1.

1oka]n€j.

III. ORGANY

ZARZĄDZAJĄCD

I

DORĄDCZE

§6.
ogólny nadzór nad Muzerrrn sprawuje minister właścj\łydo spraw kuliury i ochrony dziedziclwa narodowego.
a bezpośredni organizator.

§7.

organem zarządzaj ącym Muzeum j est Dyrektor Muzeun,
2. Dyrektor Muzeum działa i podęjmuje decyżje samodzielnie oraz ponosizanic pelną odpowiedżialność,
1

.

j, D,vreklora Muzeum po\łofuje i odwofuje Prezydcnt Miasta Kaio\ł,ice
na zasadach iw bybie
przewidzianyn \ł, obowiąujących przepisach prawa.
4. W czaśię nieobecności Dyrektora Muzeun Zastępuje go wskazana prżez niego osoba w Zakresie
udzielonego przez Dyrektora Mużeum peinomocnictwa,

1.

§8.

Dyrektol Muzeum kicruje działa]nościąMuzeum, reprezentuje je na ZeV,nątrZ i odpoBiada Za jego

mienie,
2. otganizację w€wnętrzrą Muzeum obeśla regulamin organizaciny nada\any przez Dyfekora MuzerLm
po Zasięgnięciu opinjj orgadz^tora orM działających W nim organizacji Związko\\,ych i slowarz}-szcli lwórców,
3. Zasady udzielania pełnonocnictv i upowaźnień przez Dyrcktom Muzcum określaresulamin
organizacyjny Muzeuln.

Td]

93A22!'l B_OD36-4468-8664_2

1

7E593

3 3

8BB. Podpisany

sttona 2

§9.

l,w

Muzeum działa Rada Muz€urn, kórcj członłów powofuje i odwofuje organizaior w b,ybie
zasadach prze\^ ialzianych w usBwie o mUżeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie okeś]onym w lstawie o muzeach.
3. sżcżegołowytryb pracy Rady Muzeum okr€śla uchwalony

l,Dyrckto. Muzeum może tworzyć

§ r0.

z własnej

przez

ą

ina

rcgulamin,

inicjatywy lub na wliosek co najmnjej poło\ry

zatrudnionych w nim muuealników, kolegia doradcze zwane da]ej ,,kolegiami". Powofując kolegium Dyrcktor
Mużeum okeśla przedmiot jego działania.
2. Członków kolegiów powołuje i odwofuje DyJęktor Mu"Jum aktem o utworżeniu kolegium doradczego,
llóry okeśla ktĘ ich licżbę.
3. Członkowie kolęgiów §lbierają z€ swego grona przewodnicącego.
4. Na posiedzenia kolegiów D)Ą,ellor MuzeuY! z wła§nej jnicjarywy lub na wniosek co najrnniej połowy
członłów kolegiów, moźe zaprosić ekspeńów i rzeczoznawów z zakresu działania Muzeum.
5. Kolegia formułują opinie w kwestiach slanowiących przedmiot ich działania. opinie wyraźatre §ą

w fornie uchwał, które podejmowane §ą w aybie Błosowania jawnego z\łykłąwiększościągłosów przy
obecności c, najmniej poło,ły sk]adu koiegium.
ó. Po§iedżmia Lolegiów są prob(oIosanś,
7. obsługę kolegiów zapewnia Muzeum.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
l. Muz€um

§ 11.

gospodaruje §amod.żielnie przydzielonym i nab}tym mi€niem

prowadzi sarnodzi€lną gospodarkę

w

ruchomym

i

ni€ruchomym omz
się za§adarii

rałnach posiadanych środków, kie.ując

efek§.łności ich Wykorzystania2, Podstawą gospodarki finaD§orłej Muząrm jest plan finanso\ł} ustalony przez Dyreklom Muzeum,
z zachowaniem *ysokości dotaoji org,anizalora.

3. Muzeum sporządza plan ftnansowy żgodnie z Pizepisami u§tawy z dnia 27 §ierpnia 2009 r. o finansach
publicznych @z.UNr l5'l,poz. 1240, zpóźh. arl.).
4, Przychoalami Muzel§§ sę:
a)

§płyły z Fowadzonej

działalności,

b) dota€je budżetow€ pr4yznaw Ńe Wzęz or ganizatolą
c) da.owizly i zapisy od osób fizycmych i prawlych,
d) środki oirzynane z innych zródeł,
e) wpływy z &iałalnościgospodafcz€j,

5,

MrĘeum Prowadzi rachuŃowość wg zasad okeślonych w odrębnych prz€pisach

ó. Ujemny wynik

o rachunkowości.

fnansowy Muzeum pokrywa we własnym zakrcsie.
V, DZIAŁAINOŚĆ DODATKOWA
§ 12.,

1_ Mtrz€rrm
może prowadzić, jako doda&ową działalnośćgospod.rcą w zakresje zbieżnym zjego
działalnościąpodstawową z ldórcj dochód Ę&ie prz€aBcżony na działalnośćstatutową.
2, Duiałalność, o Llórej mowa w ust.l, może być Fowadżona w zabesie:
a) usług handlowych, w t}m sprzedaży wydawnictw" parniątek i innych materiałów promocyjnych:
b) \iynajmu pomieszcżeń otaz śprzętlł'
c) usług związanych z obsługą ruchu tnystycżi€o;
d) u§fug gastronomicznych;
e' u5lug reklamowych. pfomocji i sPonsoringul

.
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n usłi}e orgaiizowania i prowadzęnia §żkoleń, konferencji, konc€rtów,

wyśtaw,spe]fułli, projekcji,

*ałs_'zrańw i imrch poaobnych form dżialalnościkulruralnqj:
g) u§ług konserwatoNkich;
'fii*i"i
oraz udostępniania zbioIów do reprodukowanią kopiowanią folografowałia

ÓSuri"*i""ycń

i fllmowanią
il w! konwva.nia ekDertyz:
j) !!] korywania usług riprograficzly ch, fotograllcat}ch i

VI.

fi]moĘch,

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 13.

dokonuje organizator na wafunkach iw hTbie
1, Połączenią Podziału iub lilwidacji Muzewn
ńr7€-;.
wid7ianvm w obońazuia.ych przepisach.
zniany w statucie Muzeum na§tępują w t,ybie

'

ńj;i;,lłi*a
^;;;
jego nadada,
wła{ci,tłym dla
ffi,

xuto*i"", wszelkie

p*z § l uchsĄ \r \ lll l4l']5 Rady M'asla Nalowie żdnia '0ksiem;a 20l5r,
"_ji"ulil-ijiiii-",."*i], vi^"-r,".*l". li sp.awie nadania sBnnu Muam H§lońi KaDsi. $ Lalo{icach

||§ 12: wbr5ieniu usta]on,\m

żE maJa
lDz,r r/',i\ Ói.Śląskiego r 20]5,,. poz2752), hóra Ęeszla w źycie ż dniem
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