
        

UCHWAŁA  Nr  IX/ 105 /2015

Sejmiku  Województwa Opolskiego

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu”.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

z  2015  r.  poz.  1392)  oraz  §  20  Statutu  Województwa  Opolskiego  (Dz.  Urz.  Woj.  Opolskiego  

z 2005 r. Nr 57 poz. 1670 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się  „Apel  Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

o  współfinansowanie  –  współprowadzenie  Centralnego  Muzeum  Jeńców  Wojennych

w Łambinowicach - Opolu”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Apel przekazuje się:

1. Prezydentowi RP, 

2. Prezesowi Rady Ministrów,

3. Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

4. Ministrowi Finansów, 

5. Posłom i Senatorom Województwa Opolskiego, 

6. Wojewodzie Opolskiemu,

7. Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 

8. Samorządom Województwa Opolskiego, 

8.   Związkowi Województw RP.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                        
     Załącznik do Uchwały Nr IX/ 105/2015      

          Sejmiku Województwa Opolskiego

                                                                                                             z dnia 9 października 2015r.

Apel

Sejmiku Województwa Opolskiego 

do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

o współfinansowanie- współprowadzenie 

 Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

 w Łambinowicach - Opolu.

 Sejmik Województwa Opolskiego zwraca się do Pani Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego  z  apelem  o  współfinansowanie  –  współprowadzenie  Centralnego  Muzeum

Jeńców Wojennych  w Łambinowicach-Opolu.

W  Lamsdorf/Łambinowicach  zlokalizowane  były  obozy  jenieckie  poczynając  

od 1870 roku (obóz dla jeńców francuskich), a kończąc na roku 1946 (polski obóz pracy).

Rodowód  i  dzieje  tych  obozów  spowodowały,  że  trudno  jest  znaleźć  w  Europie  drugie

miejsce o tak tragicznej historii i symbolice. Dzisiaj tereny poobozowe, cmentarze i pomniki

tworzą Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Do  zadań  Muzeum  należy  m.in.  pielęgnowanie  pamięci  o  ofiarach, gromadzenie

zbiorów dotyczących jeńców wojennych wielu wojen i różnych narodowości,  prowadzenie

badań naukowych  i  działań popularyzatorskich  na ich  temat,  zachowanie  i  kultywowanie

świadectw wydarzeń historycznych mających ważne znaczenie dla dziedzictwa narodowego. 

Działalność Muzeum  ma znaczący wpływ na edukację i kształtowanie świadomości

historycznej i kulturowej, zwłaszcza wśród młodzieży, zarówno z Polski jak  i z zagranicy.  

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu  współpracuje  z  wieloma

muzeami  w  kraju  i  za  granicą,  instytucjami  naukowymi,  organizacjami  kombatanckimi

oraz stowarzyszeniami naukowymi i społeczno-kulturalnymi.

Realizowane  zadania  oraz  funkcje  pełnione  przez  Centralne  Muzeum  Jeńców  

Wojennych mają wymiar ogólnonarodowy i międzynarodowy, zdecydowanie wykraczające

poza standardowe ramy działalności instytucji regionalnej.

 Wsparcie  finansowe  uzyskiwane  z  Programów  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

 Narodowego, pozwala  na realizację nielicznych projektów i nie stanowi wystarczającego

źródła  finansowania  kosztów  stałych  oraz  kosztów  inwestycji  na  poziomie  



odpowiednim  do  rangi  tej  instytucji.  Należy  dodać,  że  ze  względu  na  charakter  

i  uregulowania  prawne,  Muzeum nie  może pobierać  opłat   za  bilety,  a  także  prowadzić

komercyjnej działalności. 

Samorząd Województwa Opolskiego w drodze reformy administracyjnej z 1999 roku

przejął  Muzeum  od  Ministerstwa  Kultury  i  Sztuki  i  już  kilkakrotnie  w  minionych  latach

zwracał się do Ministerstwa o przejęcie lub współfinansowanie Muzeum, gdyż finansowanie

instytucji o takiej randze i tak obszernym zakresie działania przerasta możliwości finansowe

Województwa Opolskiego.

             Mając na uwadze fakt, iż Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest  unikatową 

w  skali  europejskiej  instytucją  zajmującą  się  problematyką  jeniecką  i  martyrologiczną

zwracamy się do Pani Minister z Apelem o współfinansowanie – współprowadzenie

 Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.

                         



UZASADNIENIE

              Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  1392 z  późn.  zm.)  do kompetencji  Sejmiku Województwa należy  

podejmowanie   uchwał  w   innych  sprawach   zastrzeżonych   ustawami   i   statutem  

województwa. Natomiast zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego (Dz. Urz.

Woj. Opolskiego z 2005 r., Nr 57, poz. 1670 z późń. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego 

w sprawach ogólnospołecznych może uchwalać apele i rezolucje.

             Uchwałą Nr 31/31/13 Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Opolskiego  z  dnia  22  sierpnia  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia  wniosków  Komisji  Nauki,  

Edukacji,  Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego z posiedzenia 31/13 w dniu  

22 sierpnia 2013 r. przyjęte zostały wnioski w tym wniosek, w którym Komisja zwraca się  

do  Zarządu  Województwa  o  przygotowanie  i  skierowanie  pod  obrady  Sejmiku  na  

sesję  w  miesiącu  wrześniu  br.  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego,  

skierowanej  do  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  która  zawierałby  wniosek  

o  współfinansowanie  Centralnego  Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

w realizacji zadań statutowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zostało utworzone 

w  1964  r.  jako  zamiejscowy  oddział  Okręgowego  Muzeum Śląska  Opolskiego  w  Opolu.  

W  1965  r.  instytucja  stała  się  samodzielnym  Muzeum  Martyrologii  Jeńców  Wojennych  

w Łambinowicach, podległym Ministrowi Kultury i Sztuki. Od 1984 r. instytucja istnieje jako

Centralne  Muzeum  Jeńców  Wojennych  w  Łambinowicach-Opolu,  a  od  1999  roku  jej

organizatorem  jest  Województwo  Opolskie.  Muzeum  jest  unikatową  w  skali  światowej

instytucją, zajmującą się problematyką jeniecką i martyrologiczną.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Sejmik

Województwa Opolskiego uważa się za zasadne i konieczne.


