Uchwała nr XX/152/2020
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XII/62/2007 z dnia 11 września
2007 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi
Chełmińskiej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku
z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2019, poz. 917
z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 grudnia 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), a także
uchwały Nr XXIX/307/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000 roku
w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej, uchwala się, co następuje:
§ 1.

Zmienić Statut Muzeum Ziemi Chełmińskiej nadany Uchwałą XXIX/307/2000 Rady
Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi
Chełmińskiej, zmieniony uchwałą Nr XII/62/2007 z dnia 11 września 2007 roku.

§ 2.

Przyjąć jednolity tekst Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: W. Strzelecki

Załącznik
do Uchwały Nr XX/152/2020
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 maja 2020 r.

Statut
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
Postanowienia ogólne
§1
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2019 poz. 917 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn.
zm.),
3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. Nr 2020 poz. 194 z pózn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884),
5) wewnętrznych zarządzeń i regulaminów,
6) niniejszego statutu.
§2
Muzeum obejmuje swoją działalnością teren miasta Chełmna i chełmińskiego regionu
historycznego.
§3
Siedzibą Muzeum jest budynek Ratusza, ul. Rynek 28 w Chełmnie.

1.
2.
3.
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§4
Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno pod numerem 2.
Muzeum posiada osobowość prawną.
Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Chełmno.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje Burmistrz Miasta.

§5
Muzeum jest finansowane z budżetu miasta, dotacji celowych, fundacji, darowizn, dochodów
własnych oraz innych źródeł. Muzeum może pobierać opłaty za świadczone usługi.
§6
Muzeum prowadzi działalność gospodarczą, a wszelkie dochody przeznaczone są na
działalność statutową.
§7
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Muzeum określają odrębne przepisy.

Cele i zadania Muzeum
§8
Muzeum jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym oraz realizującą
działania na rzecz rozwoju turystycznego miasta Chełmna.
§9
Muzeum realizuje swoje cele i zadania określone w § 8 w szczególności poprzez:
1) gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury
w zakresie archeologii, historii i sztuki oraz dziedzin pokrewnych ze szczególnym
uwzględnieniem muzealiów związanych z terenem Ziemi Chełmińskiej,
2) prowadzenie i inspirowanie badań naukowych,
3) realizację działalności wystawienniczej,
4) prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i kulturalno-oświatowej oraz
informacyjnej dot. wartości gromadzonych zbiorów, Muzeum, miasta Chełmna i Ziemi
Chełmińskiej.
5) prowadzenie działalności wydawniczej oraz udostępnianie wydawnictw na temat Chełmna,
6) działalność na rzecz rozwoju turystycznego miasta Chełmna, a szczególności:
a) prowadzenie Chełmińskiej Informacji Turystycznej,
b) działania związane z promocją muzeum oraz promocją turystyczną miasta Chełmna
i Ziemi Chełmińskiej, jak również współpraca z Urzędem Miasta Chełmna w tym
zakresie, gwarantująca spójny kierunek promocji miasta;
c) prowadzenie usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym świadczenie usług
przewodnickich,
d) prowadzenie działalności wydawniczej oraz udostępnianie wydawnictw i pamiątek na
temat Chełmna,
e) monitoring ruchu turystycznego.
7) współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Organizacja i system zarządzania
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§ 10.
W skład Muzeum wchodzą następujące obiekty:
Ratusz, ul. Rynek 28,
Baszta Prochowa, ul. 22 Stycznia,
Baszta Panieńska, Aleja 3 Maja,
Chełmińska Informacja Turystyczna, ul. Rynek 28,
Park Miniatur Zamków Krzyżackich, znajdujący się w Parku Pamięci i Tolerancji
im. dr Rydygiera.

§ 11.
1. Muzeum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Chełmińską Informacją Turystyczną kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje
Dyrektor Muzeum w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.
§ 12.
Strukturę wewnętrzną Muzeum oraz szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala
dyrektor Muzeum w regulaminie organizacyjnym oraz zarządzeniach.
§ 13.
Przy Muzeum działa Rada Muzeum. Członkowie Rady są powoływani w trybie określonym
ustawą o muzeach. Zadania Rady wynikają z ustawy.

Postanowienia końcowe
§ 14.
Statut Muzeum oraz jego zmianę uchwala Rada Miasta Chełmna.

