
UCHW ALA NR VII/SO/IS
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 24 czerwca 201S r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013L poz. 594 ,poz.645 i poz.1318; z 2014Lpoz.379 i poz.1072), art.6
ust.! i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996L 0 muzeach ( Dz. U. z 2012 poz.987) oraz art. 13
ust.1 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991LOorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (Dz. U. z 2012L, pozA06, Z 2015L poz.337) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nast~puje :

§ 1. Nadaje siy Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej statut w brzmieniu
stanowiqcym zalqcznik do uchwaly.

§ 3. Traci moc uchwala nr XXXIII/292/200 1 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
3 kwietnia 2001 L W sprawie Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej

( Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 111 poz.1172)

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego.



STATUT
MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ

w Rawie Mazowieckiej

Rozdzial I
POSTANOWIENIA OGOLNE.

Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej zwane dalej "Muzeum" dziala w
szczegolnosci na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku 0 muzeach (Dz.U.z 2012 r.,
poz. 987 z pozniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku 0

organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z
pozniejszymi zmianami) oraz postanowien niniejszego statutu.

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Rawa Mazowiecka.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urzqd Miasta

Rawa Mazowiecka pod nr 3 dnia 5 listopada 1992 roku i posiada osobowosc prawnq.

Muzeum uzywa pieczyci podluznej z napisem: "Muzeum Ziemi Rawskiej ulica Lowicka 28,
96-200 Rawa Mazowiecka".

Rozdzial II
ZAKRES DZIALANIA MUZEUM

Muzeum realizujqc zadania okreslone w § 6:
1) kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory,



2) przechowuje zgromadzone zbiory, w warunkach zapewniajq.cych im w!asciwy stan
zachowania i bezpieczenstwo, oraz magazynuje, w sposob dostypny do celow
naukowych,

3) zabezpiecza i konserwuje zbiory oraz, w miary mozliwosci, zabezpiecza zabytki
archeologiczne nieruchome oraz Inne nieruchome obiekty kultury materialnej i
przyrody,

4) organizuje wystawy stale i czasowe,
5) organizuje badania i ekspedycje naukowe, w tym archeologiczne,
6) prowadzi dzia!alnosc edukacyjnq.,
7) udostypnia zbiory dla celow naukowych i edukacyjnych,
8) zapewniania w!asciwe warunkow zwiedzania i korzystania ze zbiorow

zgromadzonych informacji,
9) prowadzi dzia!alnosc wydawniczq.,
10) prowadzi zbiory biblioteczne.

1) etnografii,
2) numizmatyki,
3) historii,
4) archeologii,
5) sztuki.

1) w dziale etnografii:
- sztuka ludowa i plastyka obrzydowalrzezba - kolekcja rzezby M. Zeglinskiego z
Ry lska Duzego z lat 1962-1980),
- ceramika, ozdoby papierowe, pisanki, stroj oraz tkanina uzytkowa i dekoracyjna,
sprzyt gospodarstwa domowego i sprzyt rolniczy - Ipo!owa XX wieku.

2) w dziale numizmatycznym:
- monety, banknoty, papiery wartosciowe i okolicznosciowe medale, skarb monet
srebrnych - XIV - XVII wiek.

3) w dziale historii:
- pisma urzydowe w!adz administracyjnych z I po!owy XIX wieku, okresu
miydzywojennego i czasow II wojny swiatowej, dyplomy czeladnicze i mistrzowskie
cechow, mapy, sztandary i chorq.gwie, militaria.

4) w dziale archeologii:
- zelazny miecz obusieczny z III - IV w.n.e.

5) w dziale sztuki:
- malarstwo wspokzesne (poplenerowe), kolekcja mebli salonowych - II po!owa XIX
wieku i poczq.tek XX wieku, drobne bibeloty, malarstwo okresu miydzywojennego.



Rozdzial IV.
NADZOR I ZARZJ\DZANIE MUZEUM.

Ogolny nadz6r nad Muzeum sprawuje mInIster wlasciwy do spraw kultury ochrony
dziedzictwa narodowego, a bezposredni Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Przy Muzeum dziala Rada Muzeum, ktorej czlonkow powoluje odwoluje Rada
Miasta.

2. Zadania Rady Muzeum okresla ustawa 0 muzeach.
3. Rada Muzeum sklada sit( z 5 osob.
4. Tryb pracy Rady Muzeum okreSla uchwalony przez ni,! regulamin.

1. Organem zarz,!dzaj,!cym Muzeum jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje caloksztaltem dzialalnosci Muzeum, reprezentuje je na zewn,!trz

odpowiada za jego mienie.
3. Dyrektora powoluje i odwoluje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w trybie I na

zasadach okreslonych w obowi,!zuj,!cych przepisach.
4. Do zadan Dyrektora nalezy w szczegolnosci:

1) nadzor i kierownictwo nad calosci,! dzialalnosci Muzeum,
2) nadzor nad maj'!tkiem Muzeum, w tym jego zbiorami ich

ewidencj onowaniem,
3) reprezentowanie Muzeum na zewn,!trz,
4) przedstawianie Burmistrzowi Miasta plan6w rzeczowych i finansowych,

sprawozdan oraz wnioskow finansowo-inwestycyjnych,
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi srodkami finansowymi i

materialnymi,
6) wydawanie wewnt(trznych zarz,!dzen,
7) wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikow

Muzeum.
5. Burmistrz Miasta moze powierzyc zarz,!dzanie Muzeum Zarz,!dcy w trybie

przewidzianym ustaw,! z dnia 25 pazdziernika 1991 roku 0 organizowaniu i
prowadzeniu dziala1nosci kulturalnej. Do wyboru zarz,!dcy stosuje sit( przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.).

6. W przypadku powierzenia zarz,!dzania Muzeum Zarz,!dcy wykonuje on odpowiednio
uprawnienia i czynnosci przewidziane dla Dyrektora, 0 ktorych mowa w § 12, 13,14 i
17.

Szczegolow,! strukturt( organizacyjn,! Muzeum okreS1a regulamin organizacyjny nadany
przez Dyrektora Muzeum na zasadach okreslonych przepisami ustawy 0 organizowaniu i
prowadzeni u dzialalnosci kul turalnej.



Rozdzial V.
ZRODLA FINANSOW ANIA I MIENIE MUZEUM.

1. Majqtek Muzeum stanowi wlasnose Miasta Rawa Mazowiecka i moze bye
wykorzystywany jedynie do cel6w wynikajqcych z zakresu dzialania Muzeum.

2. Muzeum prowadzi gospodarky finansowq na zasadach okreslonych w ustawie 0

organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej i innych obowiqzujqcych w tym
zakresie przepisach prawa.

3. Podstawq gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokosci dotacji z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzielonq i nabytq czysciq mlema oraz
prowadzi samodzielnq gospodarky finansowq posiadanych srodk6w, kierujqc siy
zasadami efektywnosci ich wykorzystania.

2. Majqtek Muzeum wykorzystuje siy do cel6w wynikajqcych z zakresu dzialania
Muzeum.

3. Plan dzialalnosci Muzeum zawiera w miary potrzeb: plan uslug, plan przychod6w i
koszt6w, plan remont6w i konserwacji srodk6w trwalych oraz plan inwestycji.

4. Wysokose rocznej dotacji na dzialalnose Muzeum ustala Rada Miasta Rawa
Mazowiecka.

Zr6dlami finansowania dzialalnosci Muzeum Sq:
1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:
a) podmiotowe na dofinansowanie dzialalnosci biezqcej w zakresie realizowanych zadal1

statutowych , w tym utrzymanie i remonty obiekt6w,
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji,
c) celowe na realizacjy wskazanych zadal1 i program6w,
2) inne dotacje, niz wymienione w pkt 1,
3) przychody z prowadzonej dzialalnosci,
4) srodki otrzymywane od os6b fizycznych i prawnych oraz z innych zr6del.

1. Do dokonywania czynnoscl prawnych w lmleniu Muzeum, w tym do skladania
oswiadczel1 woli w zakresie jego praw i zobowiqzaiJ. majqtkowych jest upowazniony
Dyrektor.

2. Dyrektor moze ustanawiae pelnomocnik6w do dokonywania czynnosci prawnych w
imieniu Muzeum, okreslajqc zakres pelnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwolanie pelnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji
kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjqtkiem pelnomocnictw procesowych.



Rozdzial VI.
PRZEPISY KONCOWE.

1. Przeksztalcenia, podzialu 1ub likwidacji Muzeum moze dokonae Rada Miasta Rawa
Mazowiecka na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiqzujqcych przepisach.

2. Zmiany w statucie mogq bye dokonywane w trybie okres1onym d1ajego nadania.


