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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 34/21 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 28 września 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1305 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
Obrady prowadził ZBIGNIEW ZIÓŁKO – Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia 
Województwa. 
 

*  *  * 

 1.  Otwarcie obrad. 
 
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji Finansów i Mienia Województwa 

1. Zbigniew Ziółko 
2. Martyna Nakonieczny 
3. Joanna Czochara 
4. Bogdan Tomaszek 
5. Zbigniew Kubalańca 
6. Janusz Trzepizur 
7. Andrzej Buła 
8. Bogusław Wierdak 

 
oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej 

1. Bogdan Tomaszek  
2. Robert Węgrzyn 
3. Zuzanna Donath-Kasiura 
4. Szymon Godyla  
5. Bogusław Wierdak 

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 33/21. 
 
Z.ZIÓŁKO – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 33/21 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 4.  Porządek obrad. 
 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego Opolskie 2030. 
•••• Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 

2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r., 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 
kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, 
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w celu wykonywania zadań publicznych, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego 
na 2021 rok, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Gminy Kędzierzy-Koźle z przeznaczeniem na modernizację Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
Z.ZIÓŁKO – czy do przesłanego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było. 
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 

 
CZĘŚĆ WSPÓLNA z KOMISJĄ REWIZYJN Ą 

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego Opolskie 2030. 
 
W.ZADKA (dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej) – omówił przedmiotowy 
projekt uchwały (w załączeniu XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto z członków Komisji Finansów i Mienia Województwa jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 
*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego Opolskie 2030. 
 
 
B.TOMASZEK (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 

 
*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego Opolskie 2030. 

 
 
 6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 
2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r., 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 
i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu 
wykonywania zadań publicznych, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej Województwa Opolskiego. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe informacje (w załączeniu 
XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
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Z.ZIÓŁKO – kto z członków Komisji Finansów i Mienia Województwa jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowych informacji? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 5     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 2 

 

*** Komisja rozpatrzyła i przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 

Województwa za I półrocze 2021 r., informację o przebiegu wykonania planów 

finansowych za I półrocze 2021 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na 

podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, oraz informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 
 
 
B.TOMASZEK (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowych informacji? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 3     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 

 

*** Komisja rozpatrzyła i przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 

Województwa za I półrocze 2021 r., informację o przebiegu wykonania planów 

finansowych za I półrocze 2021 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na 

podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, oraz informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 
 

ZAKO ŃCZENIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ POSIEDZENIA 
 
 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030. 
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego 
na 2021 r. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe projekty uchwał (w 
załączeniu XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 5     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 

 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Województwa Opolskiego na 2021 r.? 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 5     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 

 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030. 
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*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Województwa Opolskiego na 2021 r. 

 
 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Gminy Kędzierzy-Koźle z przeznaczeniem na modernizację Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
A.KAMIŃSKA (dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki) – omówił przedmiotowy projekt 
uchwały (w załączeniu XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projekt uchwały? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kędzierzy-Koźle z przeznaczeniem na 

modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 

 10. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 

Zakończenie – godz. 1515 
Czas trwania posiedzenia – 2 godziny 10 minut 

Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

   GŁÓWNY SPECJALISTA 
       BIURO SEJMIKU 

Przewodniczący Komisji 
Finansów i Mienia Województwa 

 

ZBIGNIEW ZIÓŁKO 
 


