
Uchwała nr V/46/03
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 24 kwietnia 2003

w sprawie zmiany nazwy Muzeum Ziemi w Szubinie i nadania mu Statutu

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) oraz 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 
2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co natępuje:

     § 1. Zmienia się nazwę Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie na Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna 
w Szubinie.

     § 2. Nadaje się Statut Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie w brzmieniu jak w załączniku 
uchwały.

     § 3. Traci moc uchwała Nr VII/92/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie nadania Statutu 
Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie (nie publikowana), zmieniona uchwałą Nr XXXV/330/02 Rady Miejskiej w 
Szubinie z dnia 14 czerwca 2002r. o zmianie Statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
Nr 87, poz. 1799).

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

     § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr V/46/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2003r.

S T A T U T
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

w Szubinie

I. Postanowienia ogólne.

     § 1. 1. Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności 
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5 poz. 24 i Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 
668), ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 Nr 13 poz. 123 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

     § 2. 1. Muzeum utworzone zostało przez Radę Miejską w Szubinie, Uchwałą Nr XXIII/143/92 z dnia 7 grudnia 
1992r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
  2. Muzeum posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury w księdze rejestrowej Nr 2.

     § 3. Rada Miejska w Szubinie zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

     § 4. Siedzibą Muzeum jest miasto Szubin, a terenem działania obszar Gmin Szubin, Kcynia, Łabiszyn i Barcin.

     § 5. Muzeum może używać pieczęci okrągłej w środku z godłem pństwa i z napisem w otoku "Muzeum Ziemi 
Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie".

II. Cele i zadania Muzeum

     § 6. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

     § 7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1) gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i 



bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w spodób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
5) urządzanie wystaw,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej,
7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
8) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) w miarę możności zabezpieczenie nieruchomych obiektów kultury i przyrody.

III. Organizacja Muzeum

     § 8. W skład struktury organizacyjnej muzeum wchodzą następujące działy:
1) Dział Historii.
2) Dział Etnografii.
3) Dział Sztuki.

     § 9. Zakres zadań działów określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora Muzeum.

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum.

     § 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Burmistrz Gminy i Miasta Szubin.

     § 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska w Szubinie.
  2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
  3. Rada Muzeum składa się z 6 osób.
  4. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

     § 12. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Szubin na 
zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

     § 13. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Muzeum wykonuje Burmistrz Gminy i Miasta 
Szubin.

     § 14. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie 
odpowiedzialny.
  2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz 
wniosków inwestycyjnych,
5) redakcja wydawnictw muzealnych,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7) sprawowanie kontroli wewnętrznej,
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze 
stosunku pracy.

V. Majątek i finanse Muzeum.

     § 15. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działalności Muzeum.

     § 16. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o 
rachunkowości.

     § 17. 1. Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu miasta i środków otrzymanych od osób fizycznych i 
prawnych oraz z innych źródeł.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan działalności instytucji.
  3. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin.

     § 18. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych 
wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VI. Przepisy końcowe.

     § 19. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Szubinie i w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.



     § 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

U Z A S A D N I E N I E

     Muzeum zostało utworzone przez Radę Miejską w Szubinie w drodze uchwały Nr XXIII/143/92 z dnia 7 grudnia 
1992r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
     30 czerwca 1999r. Rada Miejska w Szubinie nadała Muzeum Statut w drodze uchwały nr VII/92/99.
     Wyżej wymieniony Statut został zmieniony jeden raz, uchwałą nr XXXV/330/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 
czerwca 2002r.
     W związku z koniecznością wprowadzenia dalszych zmian do Statutu dotyczących nazwy Muzeum, struktury 
organizacyjnej Muzeum oraz przejęcia kompetencji Zarządu przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin, podjęto 
inicjatywę opracowania i uchwalenia nowego Statutu Muzeum.
     W okresie od 27 października 2002r. do 31 stycznia 2003r. przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Szubin 
konsultacje w przedmiocie nadania imienia Muzeum Ziemi Szubińskiej.
     Za nadaniem imienia Muzeum opowiedziało się 93% ankietowanych.
     Wśród przedstawionych propozycji co do imienia Muzeum największe poparcie (84% ankietowanych) uzyskała 
propozycja nadania Muzeum Ziemi Szubińskiej imienia Zenona Erdmanna.
     Zenon Erdmann (1918-2002) był powszechnie znanym i cenionym mieszkańcem Szubina oraz miłośnikiem historii 
naszego regionu. W 1965r. założył Izbę Pamięci Narodowej przy Domu Harcerza w Szubinie. Dzięki jego staraniom i na 
bazie zgromadzonych przez niego zbiorów powstało w 1992r. Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. Był współautorem 
jedynej monografii o Szubinie oraz autorem kilkunastu wydawnictw w ramach Biblioteczki Kujawsko - Pałuckiego 
Towarzystwa Kulturalnego, w których przybliżał historię Ziemi Szubińskiej. Za swoją wszechstronną działalność 
zawodową, społeczną i kulturalną odznaczony został wieloma odznaczeniami m.in. w 1945r. Medal Zwycięstwa i 
Wolności, 1955r. Srebrny Krzyż Zasługi, 1969r. Złoty Krzyż Zasługi, 1974r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
1982r. Medal Edukacji Narodowej, 1987r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele innych.
     W celu ujednolicenia struktury organizacyjnej Muzeum oraz uproszczenia inwentaryzacji zbiorów utworzono trzy 
działy "Historia, Etnografia i Sztuka" w miejsce dotychczasowych sześciu działów "Dzieje miasta Szubina i Ziemi 
Szubińskiej, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Dzieje harcerstwa Szubina i Ziemi Szubińskiej, Lokalna sztuka ludowa 
oraz lokalna twórczość amatorska i profesjonalna, Lokalna kultura materialna, Lokalne kolekcjonerstwo".
     W związku z wejściem w życie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta kompetencje 
Zarządu określone w dotychczasowym Statucie Muzeum przejął Burmistrz Gminy i Miasta Szubin.
     Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie zmiany nazwy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie i nadania mu 
Statutu została uzgodniona z Ministrem Kultury.
     W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

Szubin, dnia 24 kwietnia 2003r.


