
KOMISJA
KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
protokół z posiedzenia  29 / 21 w dniu 24 sierpnia 2021 roku

Posiedzenie Komisji  miało charakter wyjazdowy.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz 12 30  przy Klasztorze w Czarnowąsach, następnie zwiedzony 
został cmentarz oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski w Pokoju, Kościół Św. Jakuba Apostoła 
w Małujowicach oraz wystawa archeologiczna w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Dalsza 
część posiedzenia odbyła się zgodnie z porządkiem obrad w Muzeum Piastów Śląskich                            
w Brzegu.
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 7 członków Komisji  
( wg. listy obecności )

3. Przyjęcie porządku obrad
Wraz z zaproszeniem członkom Komisji został zaproponowany następujący porządek obrad 
posiedzenia: 
Porządek obrad:

1. Informacja nt. Działalności Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w latach 2017-2020.
2. Stan zabytków w województwie opolskim.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 28 / 21 w dniu 15 czerwca  2021 roku.
4.  Sprawy różne.

5. Realizacja porządku obrad

Działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w latach 2017-2020.

Janusz Trzepizur – wszyscy członkowie Komisji otrzymali informację w formie prezentacji                        
o działalności Muzeum, temat ten będzie przedmiotem obrad sesji Sejmiku. 
Pana Dyrektora prosimy o kilka słów dot. działalności Muzeum.

Dariusz Byczkowski – przedstawił informacje dot. funkcjonowania Muzeum, planowanych 
inwestycji,  organizacji wystaw stałych oraz czasowych, publikacji wydanych przez Muzeum, 
projektów edukacyjnych prowadzonych w Muzeum oraz współpracy m. in. z samorządem 
województwa.

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA BEZ UWAG



Stan zabytków w województwie opolskim

Bartosz Ostrowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki:
W kilku słowach przedstawił informacje odnośnie ilości zabytków w województwie Opolskim, 
zapotrzebowania na renowacje zabytków w Województwie Opolskim oraz kwot przekazanych 
na renowacje zabytków w latach 2019 - 2021. Poinformował także, że w najbliższym czasie 
rozpoczyna się cykl spotkań z Marszałkiem Województwa Opolskiego w ramach przyszłego 
okresu programowania. W pierwszej kolejności odbędą się spotkania z dyrektorami jednostek 
kultury.

Iwona Solisz - Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego:
Wskazała obszary i kwestie problemowe, z którymi borykają się niejednokrotnie właściciele 
zabytków. Często dotyczy to prac rozpoczętych, a nie realizowanych ze względu na brak 
środków. Dlatego zwróciła uwagę na to, że właścicielom zabytków potrzebna jest pomoc                 
w uzyskaniu informacji czy też poszukiwaniu nowych rozwiązań w kwestii możliwości 
otrzymania dotacji na ich renowację. 
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Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  28 / 21 w dniu  15 czerwca  2021 r.  

GŁOSOWANIE

ZA – 7   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

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

7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji przekazał członkom komisji do zapoznania się pisma, które wpłynęły 
do Sejmiku Województwa Opolskiego odnośnie przyznanych dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych                              
do rejestru zabytków w ostatnim okresie w Województwie Opolskim.

8.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 18 15

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                                Kultury i Sportu
                                                                                                                Janusz Trzepizur
Protokołowała:
Ewa Stępka
Biuro Sejmiku
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