
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 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 2012 r. Nr 406 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.), mając na względzie uchwałę 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, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2013 roku miasto Sandomierz przyjmuje rolę organizatora Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami – Województwem 
Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim oraz przystępuje do współdziałania ze współorganizatorami. 

§ 2. 

Zasady współdziałania w zakresie funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu określi odrębna 
umowa zawarta pomiędzy gminą miejską Sandomierz, Województwem Świętokrzyskim i Powiatem 
Sandomierskim zawierająca w szczególności: 

1. Wielkość środków finansowych i inne formy wsparcia wnoszone przez każdą ze stron – niezbędne do 
prowadzenia statutowej działalności przedmiotowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

2. Tryb zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, w tym powoływania i odwoływania dyrektora, 

3. Wskazanie jednego ze współprowadzących Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jako prowadzącego rejestr 
tej instytucji kultury, 

4. Uprawnienia stron w przypadku likwidacji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

W ślad za podjętą uchwałą intencyjną 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, w trosce 
o liczące już 91 lat sandomierskie Muzeum Okręgowe podjęto dalsze 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. Współorganizatorzy wyrazili pisemną 
deklarację o woli wspólnego prowadzenia Sandomierskiego Muzeum Okręgowego. Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego również wyraził pozytywną opinię o zmianie organizatora Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, aby móc realizować działania mające na celu ratowanie Muzeum 
Okręgowego, którego większość niezwykle cennych zasobów ma bezpośredni związek z kulturą i dziejami 
naszego miasta. 
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