
 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

 Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia                        

i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)  

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 

Numer wpisu do rejestru: 3/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data 
wpisu, 

daty 
kolejnych 

zmian 

Pełna  

i skrócona 
nazwa 

instytucji 
kultury 

Przedmiot 
działalności 

instytucji 
kultury 

Siedziba  

i adres 
instytucji 
kultury 

Oznaczenie 
organizatora i 

aktu  

o utworzeniu 
instytucji 
kultury 

Nazwa 
podmiotu,  

z którym 
organizator 

wspólnie 
prowadzi 
instytucję 

kultury 

Cyfrowy 
identyfika-                                                                                                                                                                                                                               

tor instytucji 
kultury 
nadany  

w systemie 
informacji 
statysty-                                                          

cznej 

Uwagi Imię  

i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1 1.01.2013 Muzeum 
Okręgowe  
w 
Sandomierz
u 

Instytucja o 
charakterze 
naukowo – 
badawczym 
gromadzi, 
przechowuje, 
konserwuje  
i udostępnia 
dobra kultury, 
prowadzi 
działalność 
oświatową  
i badawczą,  
a także 
współdziała  

27 – 600 
Sandomierz
, ul. 
Zamkowa 
12 

Organizator 
prowadzący od 
dnia 1 stycznia 
2013 r. – Miasto 
Sandomierz; 
podstawa 
prawna: 
Uchwała Nr 
XX/204/2012 
Rady Miasta 
Sandomierza  
z dnia 25 lipca 
2012 r.  
w sprawie 
przyjęcia przez 

Współorganizatorz: 
Województwo 
Świętokrzyskie i 
Powiat 
Sandomierski; 
podstawa prawna: 
Uchwała Nr 
XX/204/2012 Rady 
Miasta Sandomierza  
z dnia 25 lipca 2012 
r. w sprawie 
przyjęcia przez 
miasto Sandomierz 
z dniem  
1 stycznia 2013 

291200740 Nie 
zaopa- 
trzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



w 
upowszechnia
niu nauki i 
sztuki z 
instytucjami, 
organizacjami  
i 
stowarzyszeni
ami o 
podobnych 
celach. 

miasto 
Sandomierz  
z dniem 1 
stycznia 2013 
roku roli 
organizatora 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu – 
instytucji kultury 
prowadzonej 
wspólnie ze 
współorgani-
zatorami – 
Województwem 
Świętokrzyskim i 
Powiatem 
Sandomierskim; 
Uchwała Nr 
1443/12 
Zarządu 
Województwa 
Świętokrzyskieg
o z dnia 31 
października 
2012 r. w 
sprawie 
prowadzenia 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu 
jako wspólnej 
instytucji 
kultury.; 
Uchwała Nr 
XXI/144/2012 
Rady Powiatu  
w Sandomierzu  
z dnia 19 
września 2012 r.  
w sprawie 
przekazania 
przez Powiat 
Sandomierski 

roku roli 
organizatora 
Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu – 
instytucji kultury 
prowadzonej 
wspólnie ze 
współorganizatora
mi – 
Województwem 
Świętokrzyskim  
i Powiatem 
Sandomierskim; 
Uchwała Nr 
1443/12 Zarządu 
Województwa 
Świętokrzyskiego  
z dnia 31 
października 2012 r. 
w sprawie 
prowadzenia 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu jako 
wspólnej instytucji 
kultury.; 
Uchwała Nr 
XXI/144/2012 Rady 
Powiatu  
w Sandomierzu z 
dnia 19 września 
2012 r. w sprawie 
przekazania przez 
Powiat 
Sandomierski 
Miastu Sandomierz 
„Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu” 
oraz prowadzenia 
go jako                                                                                                                                                                                                                                                                       
wspólnej instytucji 
kultury.; 



Miastu 
Sandomierz 
„Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu” 
oraz 
prowadzenia go 
jako wspólnej 
instytucji 
kultury.; 
Umowa  
w sprawie 
prowadzenia 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu 
jako wspólnej 
instytucji kultury 
zawarta w 
Sandomierzu 
dnia 22 listopada 
2012 r. 
pomiędzy 
Miastem 
Sandomierz, 
Województwem 
Świętokrzyskim  
i Powiatem 
Sandomierskim.;                                                                                                                  
Akt  
o utworzeniu: 
Zarządzenie nr 
46 Ministra 
Kultury  
i Sztuki z dnia 18 
kwietnia 1956 
roku, w sprawie 
utworzenia 
Muzeum  
w Sandomierzu; 
Decyzją Ministra 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego  

Umowa w sprawie 
prowadzenia 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu jako 
wspólnej instytucji 
kultury zawarta  
w Sandomierzu dnia 
22 listopada 2012 r. 
pomiędzy Miastem 
Sandomierz, 
Województwem 
Świętokrzyskim  
i Powiatem                                                                                                                                                                                          
Sandomierskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 



z dnia 28.12.99 r. 
Muzeum 
Okręgowe                                                                   
w Sandomierzu 
zostało wpisane 
do Państwowego 
Rejestru 
Muzeów. 

 

   Dział II – Organizacja instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Informacja  
o złożeniu do 

rejestru 
statutu 

Imię  
i nazwisko 
dyrektora 

instytucji kultury 
i jego zastępców 
lub oznaczenie 
osoby fizycznej 

lub prawnej, 
której 

powierzono 
zarządzanie 

instytucją 
kultury 

Imiona  
i nazwiska 

pełnomocników 
instytucji 
kultury 

uprawnionych 
do 

dokonywania 
czynności 
prawnych  
w imieniu 

instytucji oraz 
zakres ich 

upoważnień 

Nazwa oraz 
siedziba 

wyodrębnionych 
jednostek 

organizacyjnych 
instytucji kultury 

i ich cyfrowe 
identyfikatory 

nadane w 
systemie 

informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię  
i nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1 1.01.2013 W dniu  
1 stycznia 2013 
r., dniu przejęcia 
przez Miasto 
Sandomierz jako 
organizatora 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu 
obowiązuje 
statut Muzeum 
Okręgowego 
nadany 27 
czerwca 2008 r. 
uchwałą Nr 

W dniu  
1 stycznia 2013 r., 
dniu przejęcia przez 
Miasto Sandomierz 
jako organizatora 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu, 
dyrektorem 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu jest 
Pan Paweł Różyło – 
na mocy uchwały Nr 
529/2009 Zarządu 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Izabela Przybyś - 
Perła 



XVII/158/2008 
Rady Powiatu  
w Sandomierzu    
w sprawie 
nadania statutu 
Muzeum 
Okręgowemu  
w Sandomierzu 
oraz 
wprowadzone 
do statutu 
zmiany uchwałą 
Nr XV/100/2012 
Rady Powiatu  
w Sandomierzu z 
dnia 24 lutego 
2012 r.  
w  sprawie 
zmiany statutu 
Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu.  

Powiatu w 
Sandomierzu z dnia 
30.06.2009 r., którą 
powołano Pana 
Różyło na 
stanowisko 
dyrektora Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu z 
dniem 1.07.2009 r. 
na czas 
nieokreślony. 

2 23.04.2013 r. nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu niniejszego 
wpisu złożono do 
rejestru następujące   
pisma: pismo znak 
Or.2120.1.2013.MS z 
dnia 2013-04-18, w 
treści którego 
Burmistrz 
Sandomierza 
odwołuje Pana 
Pawła Różyło ze 
stanowiska 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu – ze 
skutkiem na dzień 
31 lipca 2013 r., 
udzielając mu 
urlopu 
wypoczynkowego do 
dnia 8.05.2013 r., a 
potem – w 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



pozostałym czasie 
wypowiedzenia – 
zwalniając z 
obowiązku 
Świadczenia pracy; 
pismo znak 
Or.2123.3.2013/MS 
z dnia 2013-04-22, 
w treści którego 
Burmistrz 
Sandomierza 
powierza Pani Ewie 
Słotwińskiej 
Kierownikowi 
Działu Administracji 
Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu 
pełnienie 
obowiązków 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu od 
dnia 22 kwietnia 
2013 r. do czasu 
obsadzenia 
wakującego 
stanowiska. 
 

3 11.02.2015 r. nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu niniejszego 
wpisu złożono do 
rejestru 
potwierdzoną za 
zgodność  
z oryginałem 
kserokopię 
zarządzenia nr 
Or.0121.5.2015 
Burmistrza Miasta 
Sandomierza z dnia 
28 stycznia 2015 
roku w sprawie 
powołania 
Dyrektora Muzeum 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



Okręgowego  
w Sandomierzu.  
Ust. 1 § 1 mówi:  
„Z dniem 28 stycznia 
2015 roku powołuję 
Pana Dominika 
Abłamowicza na 
stanowisko 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu na 
czas określony  
5 lat, tj. od dnia 
1.02.2015 r. do dnia 
31.01.2020 r.”  

4 21.05.2018 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu niniejszego 
wpisu złożono do 
rejestru 
potwierdzoną za 
zgodność  
z oryginałem 
kserokopię 
zarządzenia nr 
23/2018/OR 
Burmistrza Miasta 
Sandomierza z dnia 
5 lutego 2018 roku 
w sprawie 
odwołania ze 
stanowiska 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu. Ust. 
1 § 1 mówi: „Z 
dniem 5 lutego 2018 
roku odwołuję Pana 
Dominika 
Abłamowicza ze 
stanowiska 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu”. 
Dodatkowo złożono 
do rejestru 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 



potwierdzoną za 
zgodność  
z oryginałem 
kserokopię  
zarządzenia nr 
24/2018/OR z dnia 
5 lutego 2018 roku 
w sprawie 
powierzenia 
pełnienia 
obowiązków 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu, Ust. 1 
§ 1 mówi: 
„Powierzam Panu 
Andrzejowi 
Przychodniemu do 
czasu 
rozstrzygnięcia 
konkursu i 
powołania 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu 
pełnienie 
obowiązków 
Dyrektora od dnia  
6 lutego 2018 roku”.  
 

5 30.05.2018 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu niniejszego 
wpisu złożono do 
rejestru 
potwierdzoną za 
zgodność  
z oryginałem 
kserokopię 
zarządzenia nr 
90/2018/OR 
Burmistrza Miasta 
Sandomierza z dnia 
28 maja 2018 roku 
w sprawie cofnięcia 
powierzenia 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 



obowiązków 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu.  
Ust. 1 § 1 mówi: 
„Cofam Panu 
Andrzejowi 
Przychodniemu, z 
dniem 31 maja 2018 
roku powierzenie 
pełnienia 
obowiązków 
dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu”. 

6 1.06.2018 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu niniejszego 
wpisu złożono do 
rejestru 
potwierdzoną za 
zgodność  
z oryginałem 
kserokopię 
zarządzenia nr 
93/2018/OR 
Burmistrza Miasta 
Sandomierza z dnia 
1 czerwca 2018 roku 
w sprawie 
powołania 
dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu. 
Ust. 1 § 1 mówi: 
„Z dniem 1 czerwca 
2018 r. powołuję 
Pana Dominika 
Kacpra Płazę na 
stanowisko 
Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu”. 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

 
 
  



Dział III – Mienie instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. 

1 2 3 4 5 6 

Numer kolejny 
wpisu 

Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja o 
złożeniu do rejestru 

rocznego 
sprawozdania 
finansowego 

Informacja o 
obciążeniu środków 
trwałych instytucji 

kultury 
ograniczonymi 

prawami 
rzeczowymi 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego wpisu 

1 1.01.2013 r. Do rejestru zostały 
złożone: Bilans 
sporządzony na dzień 
31.12.2011 r. 
zamykający się po 
stronie aktywów  
i pasywów kwotą 
1.745.463,78 zł; 
Rachunek zysków  
i strat za okres od  
1.01.2011 do 31.12.2011 
r. wykazujący zysk  
w wysokości 67.000,16 
zł; 
Informacja dodatkowa 
do bilansu.  
Bilans za 2012 rok 
zostanie złożony  
w terminie późniejszym. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Obiekt wpisany do 
wykazu obiektów  
o szczególnym znaczeniu 
dla kultury (zgodnie   
z Rozporządzeniem 
Ministra Kultury  
i Sztuki z dnia  
6   stycznia   1999 r. Dz. 
U. Nr 21, poz. 185). 

Izabela Przybyś - Perła 

2 28.01.2013 r. Wraz z pismem 
przewodnim znak AD-
232/2013 z dnia 
24.01.2013 r. do rejestru 
zostały złożone 
dokumenty z 
przeprowadzonej 
inwentaryzacji oraz 
wykazy zakupów 
dokonanych w 2012 r.  
 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

3 21.03.2013 r. Wraz z pismem 
przewodnim znak GK-

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 



31111/21/2013 z dnia 
26.02.2013 r. złożono do 
rejestru dokumenty 
obrazujące wykonanie 
planu finansowego za 
rok 2012 oraz wraz z 
pismem przewodnim z 
dnia 18.03.2013 r. 
przedłożono: Bilans 
sporządzony   na   dzień 
31.12.2012 roku 
zamykający się po 
stronie aktywów i 
pasywów kwotą 
1.974.163,75 zł; 
Rachunek zysków i strat 
za okres od 1.01.2012 r. 
do 31.12.2012 r. 
wykazujący zysk w 
wysokości 18.733,85 zł; 
Informację dodatkową 
do bilansu.  
 

4 20.02.2014 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty finansowe: 
„Informacja o przebiegu 
wykonywania planu 
finansowego za pierwsze 
półrocze 2013 roku” 
oraz „Informacja o 
przebiegu wykonania 
planu finansowego 
instytucji kultury za 
półrocze 2013 r.”. 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

5 28.02.2014 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty finansowe: 
„Informacja o przebiegu 
wykonania planu 
finansowego za drugie 
półrocze 2013 roku” 
oraz „Informacja o 
przebiegu wykonania 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 



planu finansowego 
instytucji kultury za 
2013 r.”. 

6 21.03.2014 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty finansowe: 
- Bilans sporządzony na 
dzień 31.12.2013 r. 
zamykający się po 
stronie aktywów  
i pasywów kwotą 
1.937.713,82 zł. 
- Rachunek zysków  
i strat za okres od 
1.01.2013 r. do 
31.12.2013 r. 
wykazujący zysk  
                                                                                            
w wysokości 12.063,11 
zł. 
- Informacja dodatkowa 
do bilansu. 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

7 9.03.2015 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty finansowe: 
„Informacja o przebiegu 
wykonania planu 
finansowego za drugie 
półrocze 2014 roku” 
oraz „Sprawozdanie z 
rocznego wykonania 
planu finansowego 
instytucji kultury za 
2014 r.”. 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

8 11.02.2016 r. Do rejestru został 
złożony następujący 
dokument: 
„Rozliczenie otrzymanej 
dotacji podmiotowej za 
2015 rok”.  

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

9 8.03.2016 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty: 
„Sprawozdanie  

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 



z działalności 
merytorycznej i 
finansowej Muzeum 
Okręgowego  
w Sandomierzu za 2015 
rok”, „Sprawozdanie z 
rocznego wykonania 
planu finansowego 
instytucji kultury za 
2015 rok” oraz „Plan 
działalności 
merytorycznej i 
finansowej w 2016 r.”. 

10 19.08.2016 r. Do rejestru został 
złożony następujący 
dokument: 
„Sprawozdanie z 
działalności 
merytorycznej Muzeum 
Okręgowego w 
Sandomierzu za okres 
styczeń-czerwiec 2016 
r.” 
 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

11 1.03.2017 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty: 
„Informacja z wykonania 
planu finansowego 
instytucji kultury za rok 
2016” oraz 
„Sprawozdanie  
z rocznego wykonania 
planu finansowego” 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

12 29.03.2018 r. Do rejestru zostały 
złożone następujące 
dokumenty: 
„Informacja z wykonania 
planu finansowego 
instytucji kultury za rok 
2017” oraz 
„Sprawozdanie  
finansowe Muzeum 
Okręgowe w 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 



Sandomierzu za okres 
roczny od 1 stycznia do 
31 grudnia 2017 r.” 

13 29.03.2019 r. Do rejestru został 
złożony następujący 
dokument: 
„Sprawozdanie  
finansowe za okres 
obrotowy 2018.01.01 -
2018.12.31” 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

 
 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. 

1 2 3 4 5 6 

Numer kolejny 
wpisu 

Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja  

o połączeniu, 
podziale lub 

likwidacji instytucji 
kultury 

Imię i nazwisko 
likwidatora 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego wpisu 

1 Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono wpisem. 

 


