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2.zastępcę dyrektora powołuje iodwołuje dyrekor Muzeutn po uł,skaniu zgody Rurmistrza Miasta

i Grniny Kępno.

§ 11. ogólny nadzor nad Muzeum Sprawuje minister właściwy do spraw kulnrry iochrony dziedzictwa

nurJdo*.gÓ, a ńezpośredni Burmistrz Miasta i Grniny Kępno,

§ 12. l. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad rnieniem Muzęum i jest

nie odpowiedzialny.

2.Do zakresl dzińaniadyrektora Muzeum nalęż,y w szczególności

1) nadzór i kierownictwo nad całościądziałalności Muzeum,

2) rladzor nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz mieniem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

,1) przedstawianie organiZatorowi. rvłaściwyrn organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów

rzeczowych i flnansorłych, sprarvozdań oraz wnioików finansowo-inwęstyc}anYch dotYczącYch Muzeuni,

5) wydawanie w oborł,iązującym trybie zarządzeń i regulaminólv,

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) rac.jonalne i efektywne gospodarorł,anie posiadanyrni środkami finansowymi i materialnymi,

8) wykonywanie czynrrości z zakresu prawa pracy wobec pracownikórv Muzeum, w tym zawieranie

i rozwiązywanie umów o pracę Zpracownikami Muzeum oraz stwarzanie warLlnków podnoszenia

kwal ifi kacj i zawodowych pracowników,

§ 13. 1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje iodwołuje Burmistrz Miasta

i Gminy Kępno,

2. Rada Muzeum składa się z pięciu członków,

Rozdział,l.
żr ódła finansowania działalności M uzeu m

§ 14. Zródłanri finansowarria działalności Muzeum są :

l1dotacje przekazywanę prLcZ orllaniZalora :

a)podrniotowenadofinansou.aniedziałalnościbieŻącejrvzakresierealizowanychz.adańStatutowych.
nu tylo nu utrzymanie i remonty obiektórł,,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) inne dotacje niż w.\,nrienione Wpkt 1. wtym dotacje zbudżetu państr,va, środków uniinych, środków

krajorv,vch, grantów,

3)przyclrodyzprowadzonejdziałalności.wtymzesprzedaĄskładnikórł.majątkuruchomego,

zt) przychody z najmu i dzierżawy składnikólł,majątkorłl,ch.

5) środki otrzymane od osób fizycznl,clr i prarł,ny,ch,

§ 15. l . Muzeum może prowadzić. jako dodatkorvą, działalnośc gospodarczą w zakresie :

l) sprzedaży rĄ,dawnictw i pamiątek,

2) wynajmu i dzierżawy majątku ruchonlego i nieruchomego,

3) prowadzenia konsultacji i wydawania opinii naukowych,

Ą) realizaclizleconych badań naukorłych, w szczególności badari i nadzorów archeologicznych,

5) udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych oraz
' 

reprodukowania, filmowania i kopiolł,ania zbiorów,

6) usług szkoleniorłl,ch. ręklamowych, promocji i sponsoringu,


