
KOMISJA 
 

KULTURY I SPORTU 
 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
 

protokół z posiedzenia  22 / 20 w dniu 15 grudnia 2020 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 7 członków Komisji  / 

wg. listy obecności / 

 3.Przyjęcie porządku obrad 

 

Wraz z zaproszeniem został członkom Komisji zaproponowany następujący porządek obrad 

posiedzenia:  

1.Podsumowanie działalności Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu w latach 

2015 – 2020. 

2.Podsumowanie działalności Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 2015 – 

2020. 

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu. 

4.Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku. 

5.Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2021 rok. 

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 21 / 20 w dniu 17 listopada 2020 roku 

7. Sprawy różne. 

 

• Do porządku obrad został wprowadzony dodatkowy punkt – zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku na 2021 rok. 

                                                   

GŁOSOWANIE  

       ZA – 5       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0  
 



• Zmieniony porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 

    

4. Realizacja porządku obrad  

Podsumowanie działalności Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu w latach 

2015 – 2020. 

Przemysław Neumann – Dyrektor Filharmonii przedstawił informację. 

 

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJ ĘTA 

 

Podsumowanie działalności Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 2015 – 

2020. 

Norbert Rakowski – Dyrektor Teatru przedstawił informację 

                                                   

 INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJ ĘTA 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu. 

 
Bartosz Ostrowski – zastępca Dyrektora Departamentu przedstawił projekt uchwały. 

 

                                                     GŁOSOWANIE  

       ZA – 6       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0  
 

Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku. 

J.Trzepizur – zostało sporządzone Sprawozdanie podsumowujące pracę Komisji w 2020 roku, 

i proponuję przesłanie tego Sprawozdania wszystkim członkom Komisji. 

 

Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2021 rok. 

J.Trzepizur – na posiedzeniu Komisji w styczniu 2021 roku będziemy przyjmowali plan pracy 

na kolejny rok, w związku z tym proszę o przesyłanie propozycji do planu pracy mailem do 

Biura Sejmiku 

     

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku na 2021 rok. 

J.Trzepizur – plan pracy Sejmiku będzie przyjmowany na najbliższej sesji, wszyscy Państwo 

otrzymali go wraz z pocztą sesyjną. 



 

                                                      GŁOSOWANIE  

       ZA – 6       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0 
 
 

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 21 / 20 w dniu 17 listopada 2020   

 

                                                           GŁOSOWANIE  

       ZA – 6   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0 
 
J.Trzepizur – wobec braku uwag stwierdzam, że protokół został przyjęty. 

 
6. Sprawy różne. 
 
J.Trzepizur – mam wniosek prośbę o poparcie tego wniosku przez członków Komisji – chodzi 
o zmiany w zapisie regulaminu w konkursie na małe granty – Klub Uczelniany Politechniki 
Opolskiej jest Klubem wielosekcyjnym i może, podobnie jak kluby jednosekcyjne składać  
2 wnioski. Gdyby zostały zmienione zapisy w regulaminie mogliby złożyć 4 wnioski. 
B.Ostrowski – to nie jest kwestia regulaminu UM, nie możemy dokonać takiej zmiany, bo 
regulują to zapisy ustawy. 
J.Trzepizur – w takim razie wniosek wycofuję, ale proponuję, aby powrócić do dyskusji w tej 
sprawie. 
 
7.Zamknięcie obrad. 
 
Zakończenie posiedzenia  - 16 00 
Posiedzenie trwało -  2 h 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała        Przewodniczący Komisji 
Jadwiga Moryto 
 
 
 
 
 


