
KOMISJA
KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
protokół z posiedzenia  39 / 22 w dniu 14 czerwca 2022 roku

Rozpoczęcie Komisji  -  godz. 11.00

Posiedzenie Komisji miało charakter wyjazdowy.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 w Zamku w Mosznej.
Wyjazd busem nastąpił z parkingu Urzędu Marszałkowskiego przy Ostrówku w Opolu 
godz. 10.00. 

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur. 
Lista obecności członków Komisji oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Lista obecności 
członków Komisji:

˗ Janusz Trzepizur
˗ Dariusz Byczkowski
˗ Łukasz Dymek
˗ Hubert Kołodziej
˗ Zbigniew Kubalańca
˗ Piotr Wach
˗ Jolanta Wilczyńska

Nieobecni członkowie Komisji:
˗ Edyta Gola

Wnioski z posiedzenia w załączeniu.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Tomasz Ganczarek –  Prezes Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej
Roman Stęporowski –  Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Stanisław Gałka –  Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Województwa

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad / obecnych na posiedzeniu 7 członków Komisji  

3. Przyjęcie porządku obrad

Wraz z zaproszeniem członkom Komisji został zaproponowany następujący porządek obrad 
posiedzenia: 
Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 38/22 w dniu 24 maja 2022 roku.
2. Informacja nt. prac remontowych na terenie Zamku w Mosznej oraz jego 

funkcjonowania w czasie pandemii.



3. Informacja na temat stypendiów w dziedzinie sportu.
4. Sprawy różne.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych chciałby się odnieść do tego porządku? Jeśli 
nie to poproszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa jest „za”, kto jest „przeciw”, 
kto się „wstrzymał”?

GŁOSOWANIE
ZA –7  RZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

  Zaproponowany porządek Komisji został przyjęty przez członków Komisji.

4. Realizacja porządku obrad.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  38 / 22 w dniu  24 maja  2022 r.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to poproszę                        
o przegłosowanie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2022 r. Kto                                
z Państwa Radnych jest „za”, kto jest „przeciw”, kto się „wstrzymał”? Proszę o podniesienie 
ręki. Dziękuję bardzo.

GŁOSOWANIE

ZA – 7    PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Janusz Trzepizur –  Stwierdzam, że protokół został przyjęty.

Ad.2  Informacja nt. prac remontowych na terenie Zamku w Mosznej oraz jego 
funkcjonowania w czasie pandemii.

Jako pierwszy Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Województwa Pan Stanisław Gałka 
przedstawił członkom komisji w formie prezentacji informacje odnośnie przeprowadzonych 
remontów na terenie Zamku w Mosznej z podziałem na: inwestycje finansowane z budżetu 
Województwa Opolskiego, inwestycje z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz inwestycje z dofinansowaniem                                
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Następnie Prezes Moszna Zamek Pan Tomasz Ganczarek przedstawił w formie krótkiej 
prezentacji informacje odnośnie działalności Zamku w czasie pandemii, porównując je                                
z danymi z przed okresu restrykcji covidovych, które wprowadzone były w okresie od marca 
2020 do marca 2022, w tym wielokrotnym zamknięciem wszystkich obszarów działalności 
Zamku.



Po przeprowadzeniu dyskusji w ww. punkcie porządku obrad członkowie komisji odbyli 
wizytację przeprowadzonych inwestycji na terenie Zamku Moszna.

 Janusz Trzepizur – Czy są jakieś uwagi do przedstawionych Informacji? Wobec braku 
zgłoszonych uwag stwierdzam, że Informacja zostało przyjęte.

Ad. 3 Informacja na temat stypendiów w dziedzinie sportu.

Członkowie Komisji w ramach przedmiotowego punktu porządku obrad zostali zaproszeni                 
na uroczyste spotkanie z okazji przyznania przez Zarząd Województwa Opolskiego stypendiów 
sportowych za wyniki osiągnięte w 2021 roku, które odbyło się w dniu posiedzenia Komisji                      
tj. 14 czerwca br. o godz. 15.30 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Ponadto w dniu 13 czerwca br. przekazano drogą mailową do zapoznania się członkom komisji 
papierową wersję Informacji na temat stypendiów w dziedzinie sportu.

Ad. 4 Sprawy różne 

6.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 1400

Powrót do Opola - 1500

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


		2022-08-24T11:53:45+0000
	Janusz Trzepizur




