UCHWAŁA NR 3743/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16 listopada 2020r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Emanuela Smołki w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) , art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) , w zw.
z art. 2, art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 194) oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
stanowiącego Załącznik do Uchwały nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji oraz z Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Opolskiego” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., poz. 2745), Zarząd Województwa
Opolskiego uchwala, co następuje :
§1
1.

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i rozpoczyna konsultacje.

2. Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

3. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 2, jest projekt uchwały Sejmiku
Województwa

Opolskiego

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

nadania

statutu

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej w trybie podstawowym.
5. Konsultacje będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

.................................

Roman Kolek

.................................

Zbigniew Kubalańca ..................................
Szymon Ogłaza

.................................

Antoni Konopka

…...............................

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jedną z form
współpracy administracji publicznej z organizacji pozarządowymi jest konsultowanie z nimi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, a z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego w sferze
zadań publicznych, określonych w art. 4 powyższej ustawy.
Celem

konsultacji jest

włączenie organizacji

pozarządowych prowadzących

działalność na terenie Województwa Opolskiego w proces podejmowania decyzji
bezpośrednio wpływających na ich funkcjonowanie i realizację celów statutowych.
Konsultacje przeprowadzone zostaną dla pozyskania informacji oraz opinii na temat
proponowanych uchwał przyjmowanych przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu. Przy
okazji konsultacje przyczynią się do aktywizacji organizacji pozarządowych, rozwijania
samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie regionu,
poprawy współpracy w myśl idei leżących u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej.
Dodatkowo zgodnie z art. 41a ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zadań Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Opolskiego, należy wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu
Województwa Opolskiego. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nich podmiotów. Nieprzedłożenie przez organizacje pozarządowe
wniosków i uwag w terminie wskazanym w harmonogramie oznacza rezygnację z prawa do
ich wyrażania w konsultowanej sprawie.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3743/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16 listopada 2020r.

Projekt Zarządu Województwa Opolskiego

UCHWAŁA NR
/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia
2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu

Na podstawie art. 18 pkt 20 w zw. z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 2, art. 8 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2, art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019
r. poz. 1479) oraz art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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
W statucie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr X/111/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27
października 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Emanuela Smołki w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2394; zm.: Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2019 r. poz. 3929), wprowadza się następujące zmiany:
w §6 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu:
„3a) pełnienie funkcji ośrodka informacji Centrum Dokumentacyjno – Wystawienniczego
Niemców w Polsce;”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) postanowiono, iż do wyłącznej właściwości sejmiku
województwa należy: podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
i statutem województwa do kompetencji sejmików województwa. Natomiast w art. 18 pkt 1
ustawy przyjęto, iż do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy stanowienie
aktów prawa miejscowego. W przepisie tym zawarto otwarty katalog aktów prawa, które
uznawane są za akty prawa miejscowego. W art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) wskazano, iż biblioteka
stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu
biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.
Natomiast art. 2 ustawy o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), stanowi,
iż w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje przepisy ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194).
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 tejże ustawy, instytucje kultury działają na
podstawie statutu nadanego przez organizatora. Zgodnie z poglądami wyrażanymi
w orzecznictwie administracyjnym, zasadnym jest uznanie, iż statut instytucji kultury winien
być traktowany jako akt prawa miejscowego, a jego nadanie należy do kompetencji sejmiku
województwa, organu stanowiącego i kontrolnego województwa.
W związku z powyższym przyjęto, iż organem właściwym do nadania zmian w statucie
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu jest Sejmik Województwa
Opolskiego.
Zmiana w statucie Instytucji polega na wprowadzeniu do treści statutu zapisów
pozwalających Bibliotece pełnienie funkcji ośrodka informacji Centrum Dokumentacyjno –
Wystawienniczego Niemców w Polsce.
Realizując strategię Województwa Opolskiego, dotyczącą promowania i poszanowania
wielokulturowej płaszczyzny społecznej regionu, istnieje zasadność wprowadzenia takiego
zapisu.
Uchwała o nadaniu zmian w statucie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

