KSIĘGA REJESTROWA MUZEUM HISTORII PRZEMYSŁU W OPATÓWKU
Numer wpisu do rejestru: 1

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
Nume
Data
r
wpisu,
kolejn
daty
y
kolejnych
wpisu
zmian

1
1

2
4.01.1999 r.

Pełna i
skrócona
nazwa
instytucji
kultury

Przedmiot
działalności
instytucji
kultury

3

4

1) Muzeum Historii
Przemysłu
w Opatówku,
2) MHP
w Opatówku

1.Gromadzenie dóbr
kultury i materiałów
dokumentacyjnych w
zakresie historii,
przemysłu, techniki,
technologii i
organizacji wyrobów
przemysłowych oraz
instrumentów
muzycznych drogą:
zakupów, przekazów,
darowizn i zapisów
oraz depozytów
poprzez pozyskiwanie
obiektów wyniku
własnych badań
terenowych.
2.Inwentaryzowanie
katalogowanie i
naukowe
opracowywanie
zgromadzonych w nim
muzealiów i materiałów
dokumentacyjnych.
3 Przechowywanie
zgromadzonych dóbr

Siedziba Oznaczenie
Nazwa
Cyfrowy
i adres organizatora i podmiotu identyfikator
instytucji
aktu
z którym
nadany w
kultury o utworzeniu organizator
systemie
instytucji
wspólnie
informacji
kultury
prowadzi statystycznej
instytucję
kultury
5

6

Opatówek
Powiat Kaliski
ul. Kościelna 1
62-860
Decyzja Nr
Opatówek
OB.I.4030/1/99
Starosty Kaliskiego
z dnia 4 stycznia
1999 r. w sprawie
wpisania do
Rejestru Instytucji
Kultury
prowadzonego przez
Powiat Kaliski
instytucji kultury,
zarejestrowanej pod
nr 1, o nazwie
Muzeum Historii
Przemysłu w
Opatówku
Muzeum zostało
utworzone 2.I.1981 r.
przez Naczelnika
Gminy Opatówek.
Od 9 XII 1991r.
Zarządzeniem

7

8

____
REGON: 001287357

Uwagi

Imię i
nazwisko
pełnomocni
ka
organizatora
dokonujące
go wpisu

9

10

kultury w warunkach
zapewniających im
właściwy stan
zachowania i
bezpieczeństwa oraz
magazynowanie ich w
sposób dostępny do
badań naukowych.
4. Organizowanie
wystaw stałych,
czasowych i
objazdowych.
5. Zabezpieczanie i
konserwowanie
muzealiów oraz
obiektów stałych w
zabytkowych
zakładach
przemysłowych
6.Organizowanie i
prowadzenie badań
naukowych w tym
ekspedycji terenowych)
z zakresu dyscyplin w
nim reprezentowanych.
7.Opracowywanie i
publikowanie katalogów
i przewodników po
wystawach oraz prac
naukowych i
popularnonaukowych.
8. Prowadzenie
działalności
edukacyjnej oraz
udostępnianie zbiorów
do celów naukowych i
oświatowych (w tym
prowadzenie praktyk
uczniowskich i
studenckich).
9. Prowadzenie
biblioteki z zakresu
dyscyplin w nim
reprezentowanych oraz
muzealnictwa i nauk
pokrewnych.
10. Prowadzenie
współpracy i wymiany
naukowej z muzeami,
uczelniami, placówkami
naukowymi,
stowarzyszeniami na
terenie kraju oraz poza
jego granicami

Wojewody
Kaliskiego
utworzono Muzeum
Państwowe

/NIEAKTUALNY/

2

23.03.2000 r.

11. Wynajem i
wydzierżawianie
pomieszczeń, oraz
maszyn i urządzeń.

/NIEAKTUALNY/
3

23.06.2006 r.
12. Świadczenie usług
konserwatorskich
Prowadzenie kawiarni.

/NIEAKTUALNY/
4

18 stycznia
2019 r.

1. Zakres działania
Muzeum obejmuje
prowadzenie
działalności o
charakterze naukowo
– badawczym i
edukacyjnym z
zakresu dziejów
Kaliskiego Okręgu
Przemysłowego oraz
upowszechnianie i
ochronę wartości
kultury, zaspokajanie i
rozwijanie potrzeb w
zakresie muzealnictwa
i ochrony zabytków,
szczególnie zabytków
techniki oraz innych
dziedzin życia.
2. Muzeum gromadzi
zbiory z zakresu
historii przemysłu,
techniki, technologii i
organizacji produkcji
wyrobów
przemysłowych oraz
instrumentów
muzycznych i sztuki.
3. Muzeum gromadzi
w szczególności
następujące rodzaje
zbiorów:
-fortepiany i pianina;
-maszyny i urządzenia
przemysłowe;
-ceramikę użytkową
wyroby gotowe,

półprodukty, surowce,
formy);
-tkaniny i dzianiny
zabytkowe
i
współczesne,
-hafty
i
koronki
przemysłowe;
-dokumenty i fotografie
(w tym dokumentację
techniczną);
-artykuły
gospodarstwa
domowego z XIX-XX
wieku;
-księgozbiór
tematyczny
4. Muzeum realizuje
zadania,
o których mowa w ust.
1, w szczególności
przez:
- gromadzenie
zabytków w statutowo
określonym zakresie;
- katalogowanie i
naukowe
opracowywanie
zgromadzonych
zbiorów;
- przechowywanie
gromadzonych
zabytków, w
warunkach
zapewniających im
właściwy stan
zachowania i
bezpieczeństwo, oraz
magazynowanie ich w
sposób dostępny do
celów naukowych;
- zabezpieczanie i
konserwację zbiorów;
- urządzanie wystaw
stałych i czasowych;
- organizowanie i
prowadzenie badań i
ekspedycji
naukowych;
- prowadzenie
działalności
edukacyjnej;
- popieranie i
prowadzenie
działalności

artystycznej i
upowszechniającej
kulturę;
- udostępnianie
zbiorów do celów
edukacyjnych i
naukowych;
- prowadzenie
biblioteki z zakresu
dyscyplin
reprezentowanych w
muzeum oraz
muzealnictwa i nauk
pokrewnych, jak
również dotyczących
regionu i kraju;
- prowadzenie
współpracy i wymiany
naukowej z muzeami,
uczelniami,
placówkami
naukowymi,
stowarzyszeniami na
terenie kraju oraz
poza jego granicami;
- zapewnianie
właściwych warunków
zwiedzania oraz
korzystania ze zbiorów
i zgromadzonych
informacji;
- opracowywanie i
publikowanie
katalogów i
przewodników po
wystawach oraz prac
naukowych i
popularnonaukowych;
-organizowanie innych
form działalności
kulturalnej takich jak:
koncerty, konkursy,
szkolenia, sesje,
spotkania autorskie
oraz przedsięwzięcia
promujące Muzeum i
jego zbiory jak
również region i kraj
5.

Maj 2019

Jolanta Golicka
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Dział II - Organizacja instytucji kultury:
1
Nr
kolejny
wpisu

1.

2

3

4

5

6

Data
Informacja
Imię i
Imiona i
Nazwa oraz
wpisu, o złożeniu do nazwisko
nazwiska
siedziba
daty
rejestru
dyrektora pełnomocnikó wyodrębniony
kolejnych
statutu
instytucji
w instytucji
ch jednostek
zmian
kultury i
kultury
organizacyjnyc
jego
uprawnionych
h instytucji
zastępców
do
kultury i ich
lub
dokonywania
cyfrowe
oznaczeni
czynności
identyfikatory
e osoby
prawnych i
nadane w
fizycznej
zakres ich
systemie
lub
upoważnień
informacji
prawnej,
statystycznej
której
powierzon
o
zarządzani
e
instytucją
kultury
4.01.1999 r.

1. Załącznik do
1) Dyrektor
Zarządzenie Nr
Roman
1/81 Naczelnika
Hauk
Gminy Opatówek
(1981-2003 r.)
z dnia 2 stycznia
1981 r. w sprawie
Jerzy
utworzenia Muzeum
MarciniakHistorii Przemysłu w
Zastępca
Opatówku,
Dyrektora
/NIEAKTUALNY/
(1991-2003 r.)
2. Załącznik do
Zarządzenie Nr
121 Wojewody
Kaliskiego z dnia
9 grudnia 1991 r. w
sprawie utworzenia

_______

_______

7

8

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

_______

Muzeum Historii
Przemysłu w
Opatówku i nadania
mu statutu
/NIEAKTUALNY/
3. Zarządzenie Nr
100 Wojewody
Kaliskiego
z dnia 3
listopada.1992 r. w
sprawie nadania
statutu Muzeum
Historii Przemysłu w
Opatówku
/NIEAKTUALNE/
4. Zarządzenie Nr
22 Wojewody
Kaliskiego
z dnia 20.03.1998 r.
w sprawie nadania
statutu Muzeum
Historii Przemysłu w
Opatówku
/NIEAKTUALNE/
5. Uchwała Nr
IX/66/99 Rady
Powiatu
Kaliskiego z dnia
31 sierpnia 1999 r.
w sprawie nadania
Statutu Muzeum
Historii Przemysłu
w Opatówku
/NIEAKTUALNA/
/

2.

23.03.2000 r.

6. Uchwała Nr
XIV/101/2000 Rady
Powiatu

Kaliskiego z dnia
23 marca 2000 r.
zmieniająca
uchwałę w sprawie
nadania Statutu
Muzeum Historii
Przemysłu
w Opatówku
/NIEAKTUALNA

3.

10.06.2003 r.

4.

23.06.2006 r.

5.

1.10.2014 r.

6.

7.

18.01.2019 r.

Jerzy
MarciniakDyrektor 200330.12.2014 r.
7. Uchwała Nr
XXIX/324/2006
Rady Powiatu
Kaliskiego z dnia
23 czerwca 2006 r.
zmieniająca
uchwałę w sprawie
nadania Statutu
Muzeum Historii
Przemysłu
w Opatówku
/NIEAKTUALNA/

Jerzy
MarciniakDyrektor
1.01.2015 30.09.2021r.

8. Uchwała Nr
III/36/2018
/ Rady Powiatu
Kaliskiego z dnia
27.12.
2018 r. w sprawie
nadania Statutu
Muzeum Historii
Przemysłu w
Opatówku

Maj 2019 r.
(1991-2003

Jolanta Golicka
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Dział III - Mienie instytucji kultury
1

2

3

4

5

6

Nr
kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

Informacja o złożeniu do
rejestru rocznego
sprawozdania finansowego

Wzmianka o
obciążeniu
środków trwałych
instytucji kultury
ograniczonymi
prawami
rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

bez obciążeń

1.
2.
3.

27 czerwca 2002 r.

……

jak wyżej

Uchwała Nr XXXII /239/ 2002 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca roczne
sprawozdanie finansowe obejmujące :
bilans sporządzony na dzień31.12.2001 r.

jak wyżej

jak wyżej

4.

Marzec 2003

5.

Marzec 2004

6.

Marzec 2005

7.

Marzec 2006 r.

…..............

jak wyżej

8.

31 maja 2007 r.

Uchwała Nr VIII/92/2007 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca roczne
sprawozdanie finansowe obejmujące :
bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r.

jak wyżej

Uchwała Nr XIV /146/ 2004 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca
roczne sprawozdanie finansowe obejmujące
: bilans sporządzony na dzień 31.12.2003
r.

jak wyżej

jak wyżej

9.

28 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/194/2008 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca roczne
sprawozdanie finansowe obejmujące :
bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 z
dnia

jak wyżej

10.

29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXX/301/2009 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca roczne
sprawozdanie finansowe obejmujące :
bilans sporządzony na dzień 31.12.2008

jak wyżej

11.

01 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLV/390/2010
zatwierdzająca roczne sprawozdanie
finansowe obejmujące : bilans sporządzony
na dzień31.12.2009

jak wyżej

12.

19 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca roczne
sprawozdanie finansowe obejmujące :
bilans sporządzony .na dzień 31.12.2010

jak wyżej

13

19 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/214/2012 Rady Powiatu
Kaliskiego zatwierdzająca roczne
sprawozdanie finansowe obejmujące :
bilans sporządzenia .na dzień 31.12.2011

jak wyżej

14.

27 marca 2015 r.

Uchwała 136/2015 Zarządu Powiatu
Kaliskiego w sprawie przyjęcia
sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego instytucji kultury Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku za 2014 rok

jak wyżej

15

18 maja 2016

Uchwała 611/2016 Zarządu Powiatu
Kaliskiego r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za
2015 rok

jak wyżej

16

30 marca 2017 r.

Uchwała 999/2017 Zarządu Powiatu
Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za
2016 rok

jak wyżej

17.

z dnia 29 marca
2018

Uchwała 1392/2018 Zarządu Powiatu
Kaliskiego r.w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za
2017 rok

jak wyżej

18.

17 kwietnia 2019 r.

Uchwała 167/2019 Zarządu Powiatu
Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za
2018 rok

jak wyżej
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Dział IV - Połączenie, podział, likwidacja instytucji kultury
1

2

3

4

5

Nr kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

Informacja o połączenia,
podziału lub likwidacji
instytucji kultury

Imię i nazwisko
likwidatora

Uwagi

1.

6
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

