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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 30/21 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 26 kwietnia 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1400 
 
 
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. Bogusław Wierdak 
3. Martyna Nakonieczny 
4. Joanna Czochara 
5. Bogdan Tomaszek 
6. Zbigniew Kubalańca 
7. Janusz Trzepizur 
8. Andrzej Buła 

 
 3.  Porządek obrad. 
 
Z.ZIÓŁKO – proponuję aby do przesłanego porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt tj. 
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2021 roku umowy o 

dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim – Domem 

Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy” 
 
Zatem porządek obrad przedstawiałby się następująco.  
 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2021 roku umowy o 
dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem 
Głubczyckim – Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy. 

•••• 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 

2021r. 

•••• Informacja nt. Działalności WORD w Opolu w 2020 roku 
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Z.ZIÓŁKO – Czy są jakieś uwagi? – nie było uwag. Kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz ze 
zmianą? 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

 
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 29/21. 
 
Z.ZIÓŁKO – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 29/21 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2021 roku 
umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w 
związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a 
Powiatem Głubczyckim – Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok 
budżetowy. 
 
P.POLAK (z-ca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej) – omówił przedmiotowy 
projekt uchwały (w załączeniu XXIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 6     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 

 
*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 

2021 roku umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem 

Głubczyckim – Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy. 

 
 
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030. 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego 
na 2021 r. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe projekty uchwał (w 
załączeniu XXIX 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” – 3 

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

Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030. 

 
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” – 3 

 



 3 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa 

Opolskiego na 2021 r. 

 
 
 8. Informacja dot. działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 2020 roku. 
 
E.KINDER (dyrektor WORD w Opolu) – omówił przedmiotową informację – w załączeniu.  
 
Z.ZIÓŁKO – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 
 
*** Komisja przyjęła informację dot. działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

2020 roku. 

 

 
 9. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 

Zakończenie – godz. 1435 
Czas trwania posiedzenia – 35 minut 
 

 

Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

   GŁÓWNY SPECJALISTA 
       BIURO SEJMIKU 

Przewodniczący Komisji 
Finansów i Mienia Województwa 

 
ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

 


