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Uchwała Nr 66311 /2023

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia /10 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Województwem Opolskim a Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań lub finansowanie

kosztów realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 28 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 1

ust. 5 uchwały nr 4631/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie

upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego (z późn. znn.),
Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie w 2023 r. między Województwem Opolskim a Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu umów:

1) na udzielenie dotacji celowej na realizację:
a) zadania pn. „Galeria Światła w Galerii J. Cybisa — adaptacja piwnic" w wysokości 61 000z1;

b) zadania pn. „Wymiana świetlików z ognioodpornością E130" w wysokości 300 000 z1;

c) zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy magazynu dla Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu" w wysokości 150 000 z1;

d) zadania pn. „Przeniesienie i przygotowanie wystawy przyrodniczej" w wysokości
80 000 z1;

e) zadania pn. „Opracowanie zbiorów Wittenbergów" w wysokości 40 000 zł.
2) na udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.:

a) „Projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny"

w wysokości 1 300 000 zł
b) „Zakup aparatu do digitalizacji oraz odbiornika GNSS do Działu archeologicznego"

w wysokości 42 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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