
UCHWAŁA NR XII/149/2019
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego jako wspólnej instytucji 
kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm) oraz art. 9 ust. 1 i 2, 
art. 10 ust. 1, art. 21 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 
z 2018 roku, poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 21 lisopada 1996 roku o muzeach (t. j. 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 917) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zamiar prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako wspólnej 

instytucji kultury Miasta Sandomierza, Powiatu Sandomierskiego, Województwa Świętokrzyskiego 

i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej umożliwia prowadzenie instytucji kultury, prowadzonej przez jednego z

organizatorów jako wspólnej z innymi organizatorami, na podstawie umowy zawartej pomiędzy sobą.

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 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 tys. zł rocznie, sugerując

jednocześnie zwiększenie zaangażowania finansowego współprowadzących tak, by łączna kwota dotacji

oscylowała w granicach przynajmniej 2 mln zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminny, 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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