
KOMISJA

KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

protokół z posiedzenia  27 / 21 w dniu 18 maja 2021 roku

Posiedzenie  wyjazdowe w Oddziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zamku w 

Rogowie rozpoczęło się o godz 14 00 

Obrady prowadził  Przewodniczący Komisji  Janusz Trzepizur 

Lista obecności członków Komisji oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusz 

Chrobak zapoznał członków Komisji z zadaniami, jakie realizowane są w filii WBP tj. w 

Zamku w Rogowie, z historią kolejnych rodzin – właścicieli Zamku oraz z historią obiektu. 

Członkowie Komisji mieli także okazję zwiedzić Dział Zbiorów Zabytkowych i Starodruków 

WBP i z prezentacji p. Mirosławy Koćwin pozyskać informacje dot. konserwacji 

starodruków.

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: 

Porządek obrad: 

1.Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Województwa Opolskiego za okres od

1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz 

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z 

wykonania planów finansowych za 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, 

utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, 

rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa.



3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany umowy w sprawie prowadzenia jako 

wspólnej instytucji kultury – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia 

dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa opolskiego w roku 2021 w 

zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

5.Działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w latach 2015 – 2020.

6.Działalność Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

7.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 26 / 21 w dniu 20 kwietnia 2021 roku 

8.Sprawy różne.

4. Realizacja porządku obrad 

Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Województwa Opolskiego za okres od
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Waldemar Zadka – przedstawił Raport o stanie Województwa w 2020 roku.

                                                        GŁOSOWANIE 

                        ZA – 6       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  1

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze 
Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z 
wykonania planów finansowych za 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, 
utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, 
rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa.

Stanisław Mazur – przedstawił Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 roku.

                                                        GŁOSOWANIE 

                        ZA – 6       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  1

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany umowy w sprawie prowadzenia jako 
wspólnej instytucji kultury – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Agnieszka Kamińska – przedstawiła projekt uchwały

                                                        GŁOSOWANIE 

                        ZA – 7       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0



Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia 
dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa opolskiego w roku 2021 w 
zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Agnieszka Kamińska przedstawiła projekt uchwały

                                                        GŁOSOWANIE 

                        ZA – 7       PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w latach 2015 – 2020.

Tadeusz Chrobak – przedstawił prezentację nt. działalności WBP w Opolu.

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

Działalność Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Iwona Solisz – przedstawiła informację dot. funkcjonowania jednostki oraz propozycje 
kierunków rozwoju jednostki, proponowanych nowych działań  po objęciu funkcji Dyrektora 
Muzeum.

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 26 / 21 w dniu 20 kwietnia 2021  

                                                     GŁOSOWANIE 

      ZA – 7   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

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

6. Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 18 45

Posiedzenie trwało -  4,45  h

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto
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