ZARZĄDZENIE NR 288/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Pani Annie Bober-Tubaj – Dyrektorowi Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu
Na podstawie:
- art. 1 pkt 3, art. 2 pkt 1 oraz art.10 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 254, zmiany: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1645)
- Zarządzenia nr 467/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi gminy miejskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej zmienionego
zarządzeniem nr 261/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 lipca 2013 r. po rozpatrzeniu
wniosku
Naczelnika
Wydziału
Społecznego
Urzędu
Miasta
Bolesławiec
z dnia
19 sierpnia 2014 r. w związku z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu uchwałą Nr LI/424/2014 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2014 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyznaję Pani Annie Bober-Tubaj – Dyrektorowi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu nagrodę
roczną za 2013 r. w wysokości 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego Urzędu Miasta
Bolesławiec.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. KJ/KJ

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Uzasadnienie
Przesłanki merytoryczne przyznania nagrody:
I. Instytucja pozyskała środki w wysokości: 151 296,97 zł, w tym w formie darowizn na realizację
działań statutowych i darowizny rzeczowe o wartości 37 703,60 zł.
II. Otrzymano zwrot poniesionychnakładów na realizację projektów współfinansowanychprzez UE
w wysokości 169 201 Euro oraz 5 681 zł, które zostały przekazane na konto Gminy MiejskiejBolesławiec.
III. Muzeum za 2013 r. uzyskało wynik dodatni w wysokości 175 609,31 zł.
IV. Realizacja czterech projektów współfinansowanychze środków zewnętrznych:
- „Nowoczesne Muzeum – trakcyjna edukacja transgraniczna” Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy TransgranicznejPolska-Saksonia 2007-2013
– okres trwania projektu 01.07.2010 – 30.03.2014. Łączna wartość projektu 1.265.960 zł
- „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - okres trwania projektu 01.01.2012 – 31.12.2014.
Łączna wartość projektu 400.000 zł
- „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczychII” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy TransgranicznejRepublika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013 - okres trwania projektu 01.01.2013 – 31.12.2014. Łączna wartość projektu 1.054.500
zł
- „Multimedialnaencyklopedia ceramiki bolesławieckiej”Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiejokres trwania projektu 11.2012 – 12.2013. Łączna wartość projektu 37.400 zł
V. Modernizacje obiektów:
Przeprowadzono i zakończono remont budynku muzealnego przy ul. Mickiewicza 13 obejmujący:
adaptację poddasza na pracownię konserwatorską i magazyny,remont dachu i elewacjioraz wymianę
instalacjielektrycznej i sanitarnej (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej,przeciwpożarowej).
VI. Organizacja wystaw:
Zorganizowano 18 wystaw – 13 w obu budynkach muzeum oraz 3 w innych ośrodkach w kraju
i 2 zagranicą:
- „Szlachetna sztuka garncarstwa – fenomen ceramiki bolesławieckiej”Muzeum w Nysie;
- „Urok starej kamionki” Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
- „Ceramika bolesławiecka. Pamiątka z Dolnego Śląska” Muzeum Sportu i Turystykiw Karpaczu;
- Bunzlauer Keramik. Anfänge + Moderne” / Ceramika bolesławiecka. Początki + nowoczesność”
SchlesischesMuseum zu Görlitz;
- „TajemniceWielkiejNocy na Dolnym Śląsku” Karkonoskie Muzeum we Vrchlabi
VII. Wydawnictwa:
Wydano 8 publikacji:
- „Rocznik Bolesławiecki2012”,
- katalog wystawy „Bolesławieckaceramika na drodze do nowoczesności. Wybraneaspekty działalności
Zawodowej Szkoły Ceramicznejw latach 1897-1945”,
- „Nie mieliśmydzieciństwa. WspomnieniabolesławieckichSybiraków” – projekt edukacyjnohistoryczny,
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- „Kasia w bolesławieckiejZawodowej Szkole Ceramicznej”– publikacja edukacyjna dla dzieci,
- „Opowieści napoleońskie Bolesławca” – publikacjapopularno-naukowa,
- „1813-2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku” – materiały pokonferencyjne,
- katalog wystawy „Ceramika bolesławiecka. Pamiątka z Dolnego Śląska”,
- katalog wystawy rzeźby ceramicznej„Ogród” KrystynyGay-Kutschenreiter i fotografii „Impresje
fotograficzne” Janusza Moniatowicza.
VIII. Przedsięwzięcia naukowe i popularno-naukowe
Organizacja, we współpracy z UM projektu „1813-2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na
Śląsku” obejmującejorganizację wystawy, międzynarodowej konferencji naukowej, wydanie dwóch
publikacjii współorganizacjęrekonstrukcji bitwy o Bolesławiec.
IX. Nagroda w kategorii „Projekty naukowo-badawcze” w Konkursie na WydarzenieMuzealne Roku
"Sybilla2013", organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w ustawowym terminie złożył sprawozdanie finansowe
z działalności instytucji za 2013 r. 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie. 19 sierpnia
2014 r. Naczelnik Wydziału Społecznego wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla
Dyrektora Muzeum Ceramiki. Wniosek został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta. Jednocześnie
spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi gminy miejskiejoraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, aby Dyrektor mógł otrzymać
nagrodę roczną za 2013 r.
KJ/KJ

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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