
KOMISJA

KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

protokół z posiedzenia  23  / 20 w dniu 19 stycznia  2021 roku

Posiedzenie w trybie wideokonferencji rozpoczęło się o godz 14 00 

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur

Lista obecności członków Komisji oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu.

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad / obecnych na posiedzeniu 8 członków Komisji  / 

wg. listy obecności /

 3.Przyjęcie porządku obrad

Wraz z zaproszeniem został członkom Komisji zaproponowany następujący porządek obrad 

posiedzenia: 

Porządek obrad:

1.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych 

Sejmiku Województwa Opolskiego na 2021 rok.

3.Informacja o planowanych w 2021 roku pracach Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz najważniejszych wydarzeniach i imprezach z obszaru kultury i sportu zaplanowanych do 
realizacji w bieżącym roku.

4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 22 / 20 w dniu 15 grudnia 2020 roku

5.Sprawy różne.

4. Realizacja porządku obrad 

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.        

J.Trzepizur – otrzymali Państwo projekt planu pracy Komisji, który jak w każdym roku jest 

przyjmowany na kolejny rok działalności. Proszę o uwagi i ewentualne propozycje do tego 

planu. Członkowie Komisji po dyskusji i wniesieniu dodatkowych tematów zaakceptowali 

plan pracy na 2021 rok.

                                     

                                                     GŁOSOWANIE 



      ZA – 7       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych 

Sejmiku Województwa Opolskiego na 2021 rok.

J.Trzepizur – również podobnie jak co roku w miesiącu styczniu przyjmujemy uchwałę dot. 

przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Sejmiku.

                                                      GŁOSOWANIE 

      ZA – 7       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Informacja o planowanych w 2021 roku pracach Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 

oraz najważniejszych wydarzeniach i imprezach z obszaru kultury i sportu zaplanowanych 

do realizacji w bieżącym roku.

Agnieszka Kamińska -  przedstawiła informację dot. najważniejszych prac Departamentu oraz 

wydarzeń i imprez z zakresu działania Komisji zaplanowanych na bieżący rok.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 22 / 20 w dniu 15 grudnia 2020  

                                                           GŁOSOWANIE 

      ZA – 7   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

J.Trzepizur – wobec braku uwag stwierdzam, że protokół został przyjęty.

6. Sprawy różne.
Członkowie Komisji  nie zgłosili tematów lub wniosków do omówienia .

7.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 14 45

Posiedzenie trwało -  0,45  h

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto
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