Uchwała nr LIX/415/06
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 2006-10-27
w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
Podstawa: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz. 24 z późn. zm.);
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
Tworzy się z dniem 1 stycznia 2007 r. instytucję kultury o nazwie „Muzeum Ziemi Kościerskiej w
Kościerzynie”, zwane dalej Muzeum.
§2
Siedzibą Muzeum jest miasto Kościerzyna.
§3
Przedmiotem działania Muzeum jest prowadzenie działalności o charakterze naukowo-badawczym
i edukacyjnym z zakresu dziejów Ziemi Kościerskiej, przyrodoznawstwa i etnografii w
szczególności poprzez gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów dotyczących tej
problematyki oraz ich upowszechnianie i popularyzację. Szczegółowy zakres działania Muzeum
określa jego statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Muzeum nadaje się statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radą
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Statut stanowi załącznik do uchwały.
§5
Na prowadzenie działalności przez Muzeum przeznacza się nieruchomość zabudowaną, stanowiącą
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położoną w Kościerzynie przy ul. Rynek 9.
Wyposażenie oraz pozostałe składniki przyszłego majątku Muzeum, stanowiące własność Gminy
Miejskiej Kościerzyna zostaną przekazane na podstawie odrębnych ustaleń.
§6
Zapewnia się Muzeum środki niezbędne do utrzymania obiektu określonego w § 5, a także
rozpoczęcia i prowadzenia działalności.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann
UZASADNIENIE
Podstawowym warunkiem zachowania własnej kultury i jej ciągłości jest przekazywanie z
pokolenia na pokolenie dziedzictwa kulturowego rozumianego jako spuścizna dorobku poprzednich
pokoleń w sferze materialnej, społecznej i duchowej, jego poznanie ochrona i pomnażanie. Dla nas
mieszkańców tego regionu istotnym w tym względzie jest zachowanie wartości tkwiących w Ziemi
Kościerskiej – naszej małej kaszubskiej ojczyźnie, w kontekście wartości narodowych i
ogólnoludzkich. Świadomi ponad 600 – letniej historii naszego miasta oraz wartości całego
regionu, w trosce o zachowanie tożsamości, pragniemy urzeczywistnić zamiar poprzednich
pokoleń, którego celem jest powołanie Muzeum Ziemi Kościerskiej. Potrzeba powołania takiej
instytucji kultury, wynika również z troski o dobra kultury przejawianej przez Radę Miasta
Kościerzyna, Burmistrza oraz mieszkańców Ziemi Kościerskiej.

