
UCHWAŁA NR XLIV/422/2021  
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie udziału Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia  8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r. poz.1372 t.j. z późn. zm.), art. 21 ust. 1 i 1a ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r. 
poz.194 t.j. z późn. zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2020 
poz. 902 t.j.), Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje: 

§ 1.  

Rada Miasta Sandomierza wyraża zgodę na zaprzestanie z dniem 1 stycznia 2022 roku roli 
współorganizatora. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały (zmiana umowy ze współorganizatorami) powierza się Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

W ślad za uchwałą intencyjną oraz w trosce o liczącą 100 lat instytucję kultury, podjęto dalsze działania w 

celu zaprzestania pełnienia przez Gminę Sandomierz roli współorganizatora. Muzeum będzie w dalszym 

ciągu współorganizowane przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Organizatorzy na dzień 1 stycznia 2022 roku zaplanowali  przeprowadzenie zmian w obszarze 

organizacji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu; zmianę organizatora głównego oraz zmniejszenie ilości 

organizatorów do dwóch. Wymienione zmiany regulował będzie aneks do umowy z dnia 11 grudnia 2019 

roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Nowi 

organizatorzy zadeklarowali zapewnienie programu działania oraz zabezpieczyli w swoich budżetach środki 

niezbędne do prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Łączna kwota deklarowanej dotacji 

przewyższy znacząco kwotę zabezpieczoną umową sprzed dwóch lat. Przedstawione rozwiązanie będzie 

skutkować stworzeniem stabilniejszych podstaw funkcjonowania Muzeum zarówno w zakresie finansowym, 

jak i zarządczym, zapewni także jeszcze lepsze warunki rozwoju, przyczyni się do podniesienia 

merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału  Muzeum. Gmina Sandomierz sporządzi 

odrębną umowę regulującą kwestię współdziałania z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, jednostką która 

stanowi wysokiej klasy zabytek oraz jest ważnym ośrodkiem krzewienia kultury mieszczącym się w 

granicach administracyjnych miasta. 

Mając na celu powyższe zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały w sprawie udziału 

Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.   
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