
KOMISJA

KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

protokół z posiedzenia  24 / 21 w dniu 16 lutego 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 6 członków Komisji  / 

wg. listy obecności /

 3.Przyjęcie porządku obrad

Wraz z zaproszeniem został członkom Komisji zaproponowany następujący porządek obrad 

posiedzenia: 

Porządek obrad: 

1.Informacja o działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności Biura Obsługi Związków Sportowych.

2.Informacja o uruchomionych rządowych programach w obszarach kultury, sportu 

i dziedzictwa narodowego.

3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 23 / 21 w dniu 19 stycznia 2021 roku

4.Sprawy różne.

        *  do porządku obrad posiedzenia został wprowadzony dodatkowy punkt – jako pkt. 1 

porządku obrad – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Kluczbork z przeznaczeniem na realizację zadania „ Prace konserwatorskie, 

restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. 

Zbawiciela w Kluczborku”

                                                     GŁOSOWANIE 

      ZA – 6       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

* poszerzony porządek obrad został przyjęty w glosowaniu

4. Realizacja porządku obrad 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Kluczbork z przeznaczeniem na realizację zadania „ Prace konserwatorskie, restauratorskie 



oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w 

Kluczborku”

A.Kamińska – burmistrz Kluczborka zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe dla 

parafii pw. Zbawiciela w Kluczborku, gdzie miało miejsce włamanie, po którym straty zostały 

obliczone na 270 tyś zł. 

                                                     GŁOSOWANIE 

      ZA – 6       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Informacja o działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności Biura Obsługi Związków Sportowych.

J.Trzepizur – przed wysłuchaniem prezentacji chciałbym zwrócić uwagę, że od roku z dużym 

powodzeniem Prezes prowadzi też Biuro Obsługi Związków Sportowych, naprawdę wszyscy 

są zadowoleni z tej formy współpracy.

Gerard Halama – przedstawił prezentację. 

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

Informacja o uruchomionych rządowych programach w obszarach kultury, sportu 

i dziedzictwa narodowego.

Agnieszka Kamińska – przedstawiła informację

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 23 / 21 w dniu 19 stycznia 2021  

                                                           GŁOSOWANIE 

      ZA – 4   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  - 15 20

Posiedzenie trwało -  1,20  h

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto
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