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            Protokół Nr 14/12/2019 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 20 września 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pan Marek Chruściel, Pan Marcin Świerkula 

Zaproszeni: 

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki,  

Pan Dominik Płaza- Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Ad. 1 
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum 

Okręgowego jako wspólnej instytucji kultury. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano-  6„za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum 

Okręgowego jako wspólnej instytucji kultury. 

 

 Przewodniczący komisji przeszedł do omówienia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego 

w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury Miasta Sandomierza, Powiatu Sandomierskiego, 

Województwa Świętokrzyskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

Przypomniał, że w dniu 25 lipca 2012 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę                       

Nr XX/204/2012 w sprawie przyjęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli 

organizatora Muzeum Okręgowego – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami 

– Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim. Na podstawie umowy zawartej w dniu 

22 listopada 2012 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu stało się instytucją kultury prowadzoną 

wspólnie przez trzech wyżej wymienionych organizatorów. Z dniem 1 stycznia 2013 roku Muzeum 

Okręgowe w Sandomierzu zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto 

Sandomierz.  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrócił się do Województwa Świętokrzyskiego oraz 

pozostałych współprowadzących z propozycją rozważenia prowadzenia Muzeum Okręgowego            

w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury, zadeklarował wsparcie 600.000 złotych rocznie, 

sugerując jednocześnie zwiększenie zaangażowania finansowego współprowadzących tak, aby łączna 

kwota dotacji oscylowała w granicach przynajmniej 2 mln złotych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminy, organem uprawnionym do podejmowania decyzji 

w sprawach majątkowych miasta dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidowania miejskich 

jednostek organizacyjnych jest Rada Miasta Sandomierza.  

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu pełni bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym miasta , regionu 

oraz kraju będąc elementem polskiej sieci muzeów. Od kilku lat Muzeum boryka się z wieloma 

problemami i trudnościami. Prowadzenie instytucji wspólnie z MKiDN i dofinansowanie jej 

działalności z budżetu państwa przyczyniłoby się do podniesienia merytorycznego, organizacyjnego     

i finansowego potencjału jednostki oferującej bogatą ofertę kulturalną. Podjęcie niniejszej uchwały 

jest niezbędne , aby podjąć dalsze działania mające na celu ratowanie Muzeum Okręgowego , którego 

większość niezwykle cennych zasobów ma bezpośredni związek z dziejami i kulturą naszego miasta.  
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 Pan Dominik Płaza- Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu pełen nadziei dodał, że 

jeśli komisja przychyli się do pozytywnego zaopiniowania wymienionego projektu uchwały to będą 

trzy deklaracje samorządowych rad . Pozwoli to na prowadzenie negocjacji z Ministerstwem Kultury     

i Dziedzictwa Narodowego.  Jednocześnie, poprosił o mobilizację i wsparcie przy prowadzeniu 

rozmów Burmistrza Sandomierza z MKiDN.    

 Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek podzieliła zdanie przedmówcy  i troskę o dalsze losy 

muzeum. Uznała, że jest to dobry i przyszłościowy projekt, który trzeba wspierać. Dodała, że 

instytucja od dawna boryka się z problemami finansowymi nawet na bieżącą działalność.  

Pan Dominik Płaza zasugerował, że warto rozwijać muzeum i w przyszłości utworzyć filię m.in. 

etnografii czy literatury, aby zaskoczyć wracających turystów nowymi atrakcjami i poszerzyć 

wachlarz usług.    

 Radny Jerzy Żyła zapytał o okres w jakim muzeum mogłoby przygotować potrzebne 

dokumenty ? 

Zdaniem Dyrektora Muzeum, to kwestia paru dni, aby przygotować: statut – sprawdzony przez 

radców prawnych, regulamin czy wstępną umowę.  

 Przewodniczący komisji przeszedł do głosowania nad ww. projektem uchwały. 

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie. 

  

Ad. 4 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Brak wniosków komisji.  

Przewodniczący komisji odczytał pismo znak: SSZ.0003.1.2019.AGA z dnia 28.08.2019 r. w sprawie 

odpowiedzi na wniosek komisji w kwestii dofinansowania Sandomierskiego  Klubu Sportowego 

„Wisła Sandomierz” kwotą 200.000 złotych. 

 
Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 
  

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 
 
 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


