
KOMISJA

KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

protokół z posiedzenia  28 / 21 w dniu 15 czerwca 2021 roku

Posiedzenie  Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

Posiedzenie 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 3 członków Komisji  / 

wg. listy obecności /

 3.Przyjęcie porządku obrad

Wraz z zaproszeniem został członkom Komisji zaproponowany następujący porządek obrad 

posiedzenia: 

Porządek obrad:
1.Działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w latach 2018 – 2020 – tj. 

w okresie w którym Muzeum było współprowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz Województwo Opolskie.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 27 / 21 w dniu 18 maja 2021 roku.

3.Sprawy różne.

4. Realizacja porządku obrad 
Działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w latach 2018 – 2020 – tj. 

w okresie w którym Muzeum było współprowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz Województwo Opolskie.

Janusz Trzepizur – wszyscy członkowie Komisji otrzymali obszerną informację o działalności 

Muzeum, temat ten będzie przedmiotem obrad jednej z sesji Sejmiku. Panią Dyrektor prosimy o kilka 

słów dot. działalności jednostki.

Violetta Rezler – Wasielewska – przedstawiła informacje dot. funkcjonowania Muzeum, współpracy z 

podobnymi jednostkami w kraju i za granicą, kontaktów z byłymi jeńcami obozu i ich rodzinami, 

pozyskiwania obiektów historycznych, planowanych inwestycji  oraz organizacji wystaw, współpracy 

z samorządem terytorialnym – właścicielem terenów poobozowych.



Następnie członkowie Komisji zwiedzili wystawę oraz  meleksem odbyli zwiedzanie  terenów 

poobozowych, podczas którego zapoznali się z planami dot. zabezpieczenia i rekonstrukcji obiektów.

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 27 / 21 w dniu  18    maja  2021  

                                                     GŁOSOWANIE 

      ZA – 3   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

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

6. Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 17 00

Posiedzenie trwało -  4,0  h

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto


		2021-09-20T09:07:28+0000
	Janusz Trzepizur




