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REGULAMIN ORGAIYIZACYJNIY
MUZEUM MIASTA TUCHÓW

I. Postanowienia ogólne

- podstawy prowadzenia działalności
s

Muzeum w Tuchowie

^lvarnę

1.1

dalej "Muzeum miasta Tuchó#' jest działem

w

samorządowej

insĘrtucji kultury, ( działem Domu Kultury w Tuchowie) działające na podstawie:

-

Uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie Nr

XV/llll20l1,

nadającej statut Domu Kultury w

Tuchowie

-

Statutu Domu Kultury w Tuchowie

Regulaminu organizacy1nego Domu Kultury którego integralnączęściąjest niniejszy regulamin

,,Muzeum miasta Tuchów ''.
$.1.2

organizatorem Muzeum miasta Tuchów jest Dom Kultury w Tuchowie.
$ 1.3.
Dom Kulfury w Tuchowie, który utworzył Muzęum zapewnia środki poffzebne do jego
utrzymania i rozvroju.
$ 1.4.
jest
SiedzibąMuzeum miasta Tuchów
Gmina Tuchów - Dom Kultury w Tuchowie. Muzeum
mieści się w obiekcie Domu Kultury przy ulicy Chopina 10.
$ 1.s.
Terenem działana Muzeum miasta Tuchów jest Miasto i Gmina Tuchów oraz obszar
Rzeczypospolitej Polskiej .
$ 1.6.

Muzeum miasta Tuchów ułwa pieczęci Dom Kultury w Tuchowie Muzeum miasta Tuchów
ul. Chopina 10 33-170 Tuchów
$ 1.7.
Regulamin organizacy1ny określa ogólne zasady oryaruzaĄi i funkcjonowania Muzeum miasta
Tuchów.
II. CELE I ZADA}{IA MUZEUM
$ 2.1.

Celem Muzeum jest działalnośćokreślona w art.

1. -

2.
3.
4.
5.

1

ust.

l

Ustawy o Muzeach, która stanowi:

gromadzenie zbiorów obejmujących zakupy, przydziały darowizny, zapisy, depozyty, a
takŻe obiekĘ uzyskane d'ogą badan terenowych, które zwltązarrc są z historiąoruz kulturą
materialną i duchową Miasta bez ograniczeń terytoiaĘch,
- dokumentowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
- przechowywanie gromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy
stan zachowania i bezpieczeilstwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów
naukowych,
- zabezpieczenie, konserwację muzealiów oraz w miarę możliwościdokumentowanie i
zabezpieczanie w terenie obiektów kultury materialnej oraz pomników przyrody,
- organizowanie wystaw stałych i czasowych,

6- - ptowadzenie działalnościedukacyjnej dla szkółbez ogtaruczefiterytorialnych,
7. - udostępnianie zbiorów do celów naukowych, ekspozycyjnych i edukacyjnych,
8. - zapewnienie właściwychwarunków nviedzama i korrystaniaze zbiorów,

9. - prowadzenie działalnościwydawniczej, optacowywanie
10. przewodników po wystawach w formie druków luznych
oraz innych lvydan.

ZANI-IE I ORGANI

i publikowanie katalogów,
i wydawnictw periodyi znych

ZACJ A MUZEUM

$3.1.

Struktura otganizacyjna, zarządzanie i stanowiska pracy Muzeum miasta Tuchów;
1. Rada Programowa Muzeum miasta Tuchów powoĘwanaprzezDyrektora Domu Kultury
w uzgodnieniu z Burmistrzem Tuchowa

2. - Ęrektor

l)omu Kulfury, powoływany przezBurmistrza Tuchowa, zgodnie z
obowią.zuj ąpymi przepisami.

3- - Z-ea Dyrektora

4.

-

zatrudniany ptzezDyrektora po uzgodnięriuzBurmistrzem

Tuchowa.

Główny Księgowy, zatrudniany WzezDyrektora.

5. - opiekun

eksporycji muzealnych zatrudniany przezDyrektorą
$3.2.

ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Rada Programowa Muzeum miasta Tuchów w liczbie
min. 7 do 15 członków która powoływana jest Zarządzentem Dyrektora Domu Ku1tury

w Tuchowie.

$3.3.

Do zadan Rady Programowej Muzeum miasta Tuchów naleŻą;
1. przygotowywanie i opracowywanie planów i pĄektów działatnościmuzeum
2. przygotowanie i prowadzenie wydawnictw Muzeum,
3. koordynacja i prowadzenie działalnościwystawienniczej, oświatowej, w zakresie działanla
Muzeum, prowadząc fuiałalnośćupowszechnieniową poprzezorgantzacjęodczytów, prelekcji,
lekcji muzealnych, których charakter wynika z profilu działalnościMuzeum
4. współpraca z Towarrystwami i organtzacjami społecznymi o profilu zgodnym z profilem
Muzeum
5. działalnośćinformacyjna,
6. popularyzacj avmedzy o regionie poptzez: prowadzenie wykładów, lekcji muzealnych,
$3.4.

Muzeum zarządzane jestprzez Dyrektora Domu Kulfury w Tuchowie' którego powofuje i odwołuje
Burmistrz Tuchowa nazasadach i w Ębie przewidzianym w obowią7ują"ycń przepisaóh
$3.s.

i

na zewnątrz ponosi odpowiedzia1nośćza
podejmowane decyzje po wcześniejsąrm uzgodnieniu z RadąProgramowąMuzeum i Burmistrzem
Tuchowa.
Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje go

r,u puustawuwyclr zao'an rryreKtora narezy:
1.

2.
J.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Muzeum
nadzór nad majątkiem i zbiorami Muzeum,
nadzót nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi
Muzeum,
bezpośrednie kierowanie personelem Muzeum,
utrzymywanie kontaktów z muzeanri kraj owymi i zagrantcznymi oraz właŚciwymi organami
administracj i samorządowej i rządowej,
wydawanie w obowiąpującym Ębie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
opracowywanie planów zadań Muzeum oraz zapewnienie terminowego i naleĄrtego
wykonywania tych zadan,
nadzór nad przestrzegartiem przez pracowników dyscypliny pracy' obowiąujących
regulaminów izarządzeń, bezpieczeństwa i higieny PINY,
nadzór nad utrrymaniem we właściwymstanie technicznym mienia Muzeum wtym
zabezpieczenia p.poż i elektronicznego systemu dozoru.
$3.7.

Do podstawowych zadań Z-cy Dyrektora naleĘ:

1. rozliczanje dokumentów
2. kierowanie i nadzór w

finansowych z Głównym Księgowym,
zakresie: inwentaryzacji zbiorów muzealnych; badan i opracowań
naukowych; gromadzenia, przechowywania i konserwacji zbiorów; zabezpieczenia zbiorów
przed kradzieżą poŻarem uszkodzeniem; wz$zanta ekspozycji stĄch wystaw
czasowych,
udzielanie zamówień publicznych;
prowadzenie spraw administracyjnych i pracowniczych

i

3.
4.

i

$3.8.

Do podstawołvych zadań Głównego trśięgowego naleĘ:
1. prowadzenie całoksźałtuspraw finansowych Muzeum zgodnie z obowią7ującymi
przepisami prawnymi: czyli opracowywanie planów finansowychizabeipiecżónie ich
prawidłowej r ealizacji
2. w oparciu o obowiąujące przepisy prawne i inne akty normaĘwne, nadzór nad
prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem irozliczaniem rłrpływów z kwitariuszy
3- przychodowych, raportów kasowych, zaliczeki innych zobowiązańfinansowych;
4. prowadzenie ksiąg inwentarzo}vych oraznadzór nad gospodarĘtzeczowo - mateńałowąi
mieniem Muzeum;

$3.e.
Dyrektora podczas jego nieobecnościw sprawach merytorycznych zastępują w kolejności jak
w $ 3.1.
$3. 10.

Do podstawowych zailań Opiekuna Ekspozycji Muzealnych naleĘ:
1. gromadzi dobra kulfury z zakłesie historii i sztuki Miasta i Gminy Tuchów,
gtomadzi i przechowuje dokumentację fotograficzną(negaĘwy, pozyĘwy, diapozytywy)
muzeaIiów.
3. przechowuje gromadzone muzealia w warunkach zapewniających im właściwystan
zachowania
bezpieczeitstwa oraz magazrymuje je.

2.

i

4.

przyjmuje eksponaĘ zzakupów, darowizn i depozytów,

5.

prowadzi dokumentację zgodnie z obowiąpującymi przepisami aw szczególności: księgi
inwentarzowe, karty ewidencyjne, zeszyt matęriałów pomocniczych,

6.

ewidencjonuj e otaz opracowuje zbiory według przyjęĘch w muzealnictwie zasad
obejmujących: prowadzenie księgi inwęntarzowej muzealiów etlrograficznych, prowadzenie
kart ewidencyjnycĘ

7.

planuje i organizuje wystawy czasowe'

8.

konserwuje mvzealia

9.

utrąrmuje stały porządek czystość

_

organizuje oprawę plasĘcznąwystaw,

$3.11

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Muzeum otrzymują zakresy czynnościi obowiągków w

ramach zakresów czynności wynikająpych z Regulaminu Domu Kultury w Tuchowie.
$3.12

W Muzeum

miasta Tuchów obowią.zują

godziny pracy

harmonogtamu pracy muzeum i harmonogramu młiedzania.
W poniedziałki i wtorki Muzeum jest niecrynne.

ustalone ptzez Dyrektora wg

Iv. MAJĄTEK I F'INANSE MUZEUM
$4.1

Muzeum prowadzi gospodarkę finansowąna zasadach określonychw ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej.
$4.2

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalnościMuzeum, zafiłłierdzonyprzez
Dyrektora.
$4.3

Majątek Muzeum moŻe być wykorzystarry jedynie dla celów wynikająpych
Muzeum.
Przychodami Muzeum są

1.

2.
3.
4.

z

zakłesu działania

$4.4

- wpływy z biletów nviedzaniamuzeum'
- dotacje budżetowe w ramach budzetu Domu

Kultury,

dobrowolne wpłaty, darowizry i zapisy osób fizycznych oruzprawnych,
- środkiuzyskane z innych źródeł(sptzedaż wydawnictw, pamiątek ię.).
_

$4.s

składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie PBW, obowią7ków majątkolYych
i finansowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora lub Z-cy Dyrektora i Głównego
Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Do

'ęffiffi

v. PRZEPISY KoŃcowE
$s.1

Likwidacji Muzeum może dokonac Rada Miejska w Tuchowie na wniosek Burmistza Tuchowa
po uprzednim pisemnyn wniesieniu takiego wniosku ptzaz Radę Programową i Dyrektora Domu
Kultury.
1.

2. Regulamin niniejszy

$s.2

łącnie ze

statutem i regulaminem Domu Kultury stanowi całośćptzepisów
regulująpych organizację wewnętrzrrą i szczegołowy zal<res działanią o ile pózniejsze prząisy w

tym względzie nie będąstarrowić inaczej.

$s.3

3.KaŻdannianaRegulaminu wymaga formy pisemnej i uz€odnienia
Regulamin wchodzi z dniem

30. I 1.20 I

z Burmistzem Tuchowa.

I

Zątwierdząm

