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Projekt Zarządu Województwa Opolskiego  

 

 

UCHWAŁA NR             /2020 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                    2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia jako 

wspólnej instytucji kultury – Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1668), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się zapisy ujęte w aneksie nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji 

kultury – Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy 

Województwem Opolskim a Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

§ 2 

 Projekt aneksu nr 1 stanowi złącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
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Załącznik   
do uchwały nr 

Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia  

 
 

Aneks nr 1 

do umowy z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury  

– Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  

 
 
zawarty w Warszawie w dniu …………………………………………………. 2020 r. pomiędzy: 
1) Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Panem prof. dr. hab. Piotrem Glińskim, reprezentowanym przez Pana Jarosława Sellina, 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zwanym dalej „Ministrem”,  
a 
2) Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego 
reprezentowany przez: 
Pana Andrzeja Bułę, Marszałka Województwa Opolskiego, 
Pana Zbigniewa Kubalańcę, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, 
zwanym dalej „Województwem”, 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

§ 1.  
W umowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, zwanej dalej „Umową” wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Strony zastrzegają, że do dnia 31 marca 2025 r. w drodze wzajemnych uzgodnień 
rozstrzygną, który z organizatorów będzie prowadził rejestr Muzeum, przy czym 
zmiana rejestru właściwego dla Muzeum może nastąpić nie wcześniej niż dnia  
1 stycznia 2026 r.” 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Prowadzenie Muzeum jako wspólnej instytucji kultury polegać będzie, w wymiarze 
finansowym, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy oraz obowiązujących 
przepisów, na zapewnieniu przez Województwo i Ministra środków finansowych w 
formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów działalności bieżącej Muzeum oraz 
dotacji celowych na realizację przyjętego przez obie strony Planu rozwoju 

infrastruktury i merytorycznej działalności Muzeum na lata 2018-2020, a następnie 
Planu rozwoju infrastruktury i merytorycznej działalności Muzeum na lata 2021-2025.” 

3) w § 2 po ustępie 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W latach 2021-2025 Strony zobowiązują się przeznaczyć na bieżące 
funkcjonowanie Muzeum roczne dotacje podmiotowe w wysokościach nie mniejszych, 
niż: 
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1) Województwo – 1.385.872,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote); 
2) Minister – 1.858.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy 
złotych).” 

4) w § 2 ust. 3 po punktach 1 i 2, dodaje się punkty 3 i 4, które otrzymują brzmienie: 
„3) Planu rozwoju infrastruktury i merytorycznej działalności Muzeum na lata 2021-

2025, 
4) wstępnego harmonogramu planowanych wydatków Muzeum na lata 2021-2025, 
związanych z realizacją Planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, 
w terminie umożliwiającym ich wykonanie.” 

5) W § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Niezależnie od przekazanych środków o których mowa w ust.2 lub 2a, Strony mogą 
przekazywać dodatkowe środki w dowolnej wysokości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i Statutem, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.” 

6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2025 r. Po tej dacie termin 
obowiązywania umowy w dotychczasowej lub zmienionej postaci może być 
przedłużony za zgodą obu Stron.” 

 

§ 2.  
Strony potwierdzają bezwarunkowe obowiązywanie pozostałych postanowień Umowy 
niezmienionych lub nieuchylonych niniejszym aneksem. 
 

§ 3.  
Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
 

§ 4.  
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

   

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 Marszałek 

Województwa Opolskiego 

 

   

   

  Wicemarszałek 

Województwa Opolskiego 
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UZASADNIENIE 

 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Województwo Opolskie na podstawie umowy może 
prowadzić z innymi podmiotami wspólną instytucję kultury. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu,  
w umowach, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, strony określają wielkość środków wnoszonych przez 
każdą z nich, niezbędnych do prowadzenia działalności przez instytucję kultury. W przypadku,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, strony określają ponadto okres, na który umowa została zawarta.  
 
           W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania i rozwoju 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Województwo Opolskie i Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu podjęły się prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury. W tym celu 
Strony w dniu 28 grudnia 2017 r. zawarły umowę na okres trzech lat, tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2020 r.  
 Zgodnie z § 8 pkt. 2 ww. Umowy, najpóźniej 6 miesięcy przed końcem obowiązującej umowy, 
tj. do 30 czerwca 2020 r. Strony rozpoczęły konsultacje w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszej 
współpracy. Efektem przeprowadzonych negocjacji był projekt Aneksu nr 1 do Umowy, który został 
zaakceptowany przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 r. 

Aneks nr 1 do Umowy, wprowadza zmiany m.in. w zakresie wysokości rocznych dotacji 
podmiotowych przekazywanych przez Strony na bieżące funkcjonowanie Muzeum. 
Środki dotacyjne przekazywane będą instytucji w proporcjach nie mniejszych niż: 

1) Województwo Opolskie – 1 385 872 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt dwa złote); 
2) Minister – 1.858.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 

Ponadto, niezależnie od ww. środków finansowych, przekazywane będą dotacje celowe na 
realizację przyjętego przez Strony Planu rozwoju infrastruktury i merytorycznej działalności 

Muzeum na lata 2021-2025.  

Strony mogą przekazywać dodatkowe środki w dowolnej wysokości zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i Statutem, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

Umowa pomiędzy Stronami zawierana jest na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 
31 grudnia 2025 r.  
            Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 


