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UCHWAŁA NR XVIII/177/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli organizatora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami - 

Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591), art 9 oraz art. 21 ust. 1 i 1a  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.) i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  Mając na względzie konieczność podniesienia merytorycznych i organizacyjnych możliwości Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu postanawia się wyrazić wolę i podjąć działania zmierzające do przyjęcia przez miasto 
Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - instytucji 
kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami - Województwem Świętokrzyskim i Powiatem 
Sandomierskim. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Od kilku już lat Muzeum Okręgowe w Sandomierzu boryka się z wieloma problemami i trudnościami. 

W celu udzielenia pomocy tej niezwykle ważnej dla turystycznego miasta Sandomierza instytucji kultury, 
w dniu 8 lipca 2007 roku podpisana została umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Sygnatariuszami umowy byli: Powiat Sandomierski – organizator 
instytucji kultury oraz współorganizatorzy Województwo Świętokrzyskie i Miasto Sandomierz. Niestety – 
wspólna pomoc i dofinansowanie niewiele pomogły. 

Dlatego też, w trosce o liczące już 91 lat sandomierskie Muzeum Okręgowe,  podjęto wstępne  działania 
w celu przejęcia przez miasto Sandomierz roli organizatora tej instytucji. Na powyższą propozycję przystały 
zarówno władze samorządu Województwa Świętokrzyskiego jak i władze  Powiatu Sandomierskiego. 

Podjęcie niniejszej uchwały intencyjnej 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. 


