
Uchwała Nr XXXVIII/251/2014 

Rady Powiatu w Biłgoraju 

z dnia 18 czerwca 2014 roku 

w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju  

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 

2012 r. poz.987 z późn. zm.) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Rada Powiatu w Biłgoraju uchwala co następuje: 

 

   § 1 

Nadaje się statut Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 16 czerwca 2011 r. w 

sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXVIII/251/2014 

Rady Powiatu w Biłgoraju 

z dnia 18 czerwca 2014 r. 

 

Statut 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 

w Biłgoraju 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową 

instytucją kultury utworzoną na podstawie Uchwały Nr  XII/50/99 Rady Powiatu w Biłgoraju 

z dnia 8 października 1999 r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

 

§ 2 

Muzeum działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 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 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”; 

3) niniejszego statutu. 

 

§ 3 

1)  Organizatorem Muzeum jest Powiat Biłgorajski. 

2) Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Biłgorajskiego 

prowadzonego przez Starostę Biłgorajskiego pod Nr 1 i posiada osobowość prawną. 

3) Siedzibą Muzeum jest miasto  Biłgoraj, ul. Kościuszki 87 a terenem działania jest 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM 

 

§ 4 

Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności  

Ziemi Biłgorajskiej oraz: 

1) gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie 

zabytków i zbiorów, w tym: 



a) z zakresu archeologii, etnografii, przyrody, techniki, folkloru, historii, historii 

sztuki, 

b) militariów i numizmatyki, 

c) archiwaliów; 

2) współdziałanie w upowszechnianiu nauki, sztuki, kultury z instytucjami, 

organizacjami, stowarzyszeniami, działającymi w zakresie zbieżnym z działalnością 

Muzeum; 

3) prowadzenie działalności na rzecz integracji lokalnego środowiska w duchu 

poszanowania tradycji i dorobku pokoleń mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. 

 

§ 5 

Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 4, w szczególności poprzez: 

1. gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów ikonograficznych, pochodzących z 

badań, zakupów, przydziałów, darowizn, wymiany i depozytów; 

2.  inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych 

zbiorów oraz materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych; 

3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im 

bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych; 

4. zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie 

stanowisk archeologicznych; 

5.  organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac 

wykopaliskowych; 

6. urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych; 

7.  prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym m. in.: odczyty, prelekcje, sympozja, 

sesje popularno-naukowe, konferencje, pokazy); 

8. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych; 

9. opracowywanie i publikowanie wyników badań naukowych, katalogów, 

przewodników itp.; 

10.  zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów; 

11.  przechowywanie księgozbioru z zakresu działalności Muzeum; 

12.  prowadzenie praktyki dla studentów w zakresie działalności statutowej; 

13.  prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; 

14.  prowadzenie działalności z zakresu tematyki wojskowości w oparciu o tradycję tych 

zagadnień na obszarze Ziemi  Biłgorajskiej. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY NADZORUJĄCE I DORADCZE 

 

§ 6 

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

dziedzictwa narodowego, a bezpośredni – Zarząd Powiatu w Biłgoraju. 

 

 

 



§ 7 

 Muzeum zarządza Dyrektor Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego   

mienie. 

 

§ 8 

Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Biłgoraju w trybie i na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach. 

 

§ 9 

Do obowiązków Dyrektora Muzeum, w szczególności należy: 

1) pełnienie nadzoru nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum; 

2) kierowanie sprawami Muzeum;  

3) składanie oświadczeń woli w imieniu Muzeum, w tym zawieranie umów; 

4) zarządzanie mieniem Muzeum; 

5) wydawanie zarządzeń; 

6) kierowanie i redagowanie wydawnictw muzealnych; 

7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum; 

8) przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Zarządowi Powiatu w Biłgoraju planów 

rzeczowych i finansowych. 

 

§ 10 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum. 

2. Rada Muzeum liczy 10 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

Powiatu w Biłgoraju na zasadach i w trybie określonym  w ustawie o muzeach. 

3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata. 

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

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA MUZEUM 

 

§ 11 

Szczegółową organizację Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez 

Dyrektora Muzeum zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu  

działalności kulturalnej. 

 

 



ROZDZIAŁ V 

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 12 

 Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów związanych z zakresem działania Muzeum. 

 

§ 13 

 Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

§ 14 

 Działalność Muzeum finansowana jest: 

         1) z dotacji z budżetu Powiatu Biłgorajskiego; 

         2) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 

         3) z dochodów własnych; 

         4) ze środków pochodzących z innych źródeł. 

 

§ 15 

1. Muzeum prowadzi działalność finansową w ramach posiadanych środków, kierując 

            się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

       2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy, zatwierdzony 

             przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji Powiatu Biłgorajskiego. 

       3. Przychodami Muzeum są: 

          1) dotacje budżetowe; 

          2) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej; 

         3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

         4) środki otrzymane z innych źródeł. 

 

§ 16 

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu 

finansowania działalności określonej w § 5, w zakresie: 

           1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek regionalnych; 

           2) organizacji szkoleń i konferencji; 

           3) wynajmu lokali i obiektów na imprezy promocyjne i kulturalne; 

           4) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. 

2. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się na  

działalność statutową Muzeum. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 

1) Połączenia, podziału albo likwidacji Muzeum dokonuje Rada Powiatu w Biłgoraju 

zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

2)  Zmiany w statucie Muzeum dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 


