
KOMISJA
KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
protokół z posiedzenia  30 / 21 w dniu 21 września 2021 roku

Rozpoczęcie Komisji  -  godz. 13.00

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym przy użyciu programu Meeting ZOOM.
Obrady prowadził  Przewodniczący Komisji  Janusz Trzepizur.
Lista obecności członków Komisji:

˗ Janusz Trzepizur
˗ Edyta Gola
˗ Dariusz Byczkowski
˗ Łukasz Dymek
˗ Hubert Kołodziej
˗ Zbigniew Kubalańca
˗ Piotr Wach

Nieobecni członkowie Komisji:
˗ Jolanta Wilczyńska

Wnioski z posiedzenia w załączeniu.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Norbert Rakowski – Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad / obecnych na posiedzeniu 7 członków Komisji  

3. Przyjęcie porządku obrad

Wraz z zaproszeniem członkom Komisji został zaproponowany następujący porządek obrad 
posiedzenia: 
Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 29 / 21 w dniu 24 sierpnia  2021 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego Opolskie 2030.
3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 

2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r., 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 
kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw 



w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2021 r.

4. Podsumowanie inwestycji „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

5. Informacja „Współpraca Zarządu Województwa Opolskiego z organizacjami 
pozarządowymi w obszarze kultury w latach 2020-2021”.

6.  Sprawy różne.

4. Realizacja porządku obrad.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  29 / 21 w dniu  24 sierpnia 2021 r.

Radny Dariusz Byczkowski ze względu na problemy techniczne nie wziął udziału w głosowaniu. 
(Radny zgłosił swój problem Przewodniczącemu Komisji, który następnie przekazał informację 
pozostałym członkom Komisji).

GŁOSOWANIE

ZA – 6   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Janusz Trzepizur –  czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 29/21. Wobec braku 
zgłoszonych uwag stwierdzam, że protokół został przyjęty.

Ad.2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego Opolskie 2030.  – w załączeniu XXXIV sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 
4.10.2021 r.

Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Dyrektor omówił przedmiotowy projekt uchwały. W kilku slajdach przybliżył członkom Komisji 
zmiany, które zostały w Strategii wprowadzone na tym już ostatnim etapie po konsultacjach 
w wyniku konsultacji i uzgodnień z Ministerstwami, z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Poinformował także o uwagach, które odnotowano w procesie konsultacji 
społecznych.

 Janusz Trzepizur – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, kto jest 
przeciw, kto się wstrzymał?

GŁOSOWANIE

ZA – 6   PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Radny Dariusz Byczkowski ze względu na problemy techniczne nie wziął udziału w głosowaniu.



 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.

Ad.3.  Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa                           
za I półrocze 2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 
2021 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 
instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie 
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji                                            
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego                                     
w I półroczu 2021 r.   -  w załączeniu XXXIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 
28.09.2021 r.

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa

Pan Skarbnik przedstawił informacje w formie prezentacji multimedialnej w której przedstawił 
m.in., iż dochody zostały wykonane  na poziomie 343 973 359,08 zł co stanowiło ponad 60% 
planu rocznego natomiast wydatki zostały wykonane na poziomie 228 977 648, 59 zł co 
stanowiło prawie 36 % planu rocznego. 

Janusz Trzepizur – Czy są jakieś uwagi do przedstawionych Informacji? Wobec braku 
zgłoszonych uwag stwierdzam, że Informacja została przyjęta.

INFORMACJE ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ UWAG

Ad.4   Podsumowanie inwestycji „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.                               
- w załączeniu XXXV sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 26.10.2021 r.

Norbert Rakowski – Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Pan Dyrektor przedstawił informacje odnośnie przebudowy i modernizacji budynku Teatru                  
im. Jana Kochanowskiego w Opolu z podziałem na kolejne etapy poszczególnych prac. Główny 
zakres projektu obejmował m.in.: przebudowę systemu klimatyzacji i wentylacji, modernizację 
systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu oświetleniowego Małej Sceny, 
przebudowę i modernizacje istniejącego zasilania budynku, przebudowę głównej fasady 
Teatru z przyległym otoczeniem oraz przebudowę pomieszczenia na centrum Edukacji 
Kulturalnej. Przekazał również informacje odnośnie dotacji, które zostały udzielone ww. 
projektowi, którego realizacja przypadła na lata 2016-2021.

Janusz Trzepizur – Czy są jakieś uwagi do przedstawionej Informacji? Wobec braku 
zgłoszonych uwag stwierdzam, że Informacja została przyjęta.

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA BEZ UWAG



Ad.5. Informacja „Współpraca Zarządu Województwa Opolskiego z organizacjami 
pozarządowymi w obszarze kultury w latach 2020-2021”.

Bartosz Ostrowski – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Pan Dyrektor przedstawił program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, omówił formy wsparcia finansowego organizacji 
pozarządowych m.in. posiadających tytuł prawny do zabytku (dotacje na prace przy zabytkach) 
oraz dotacji udzielonych w trybie pozakonkursowym w latach 2020-2021.

Janusz Trzepizur – Czy są jakieś uwagi do przedstawionej Informacji? Wobec braku 
zgłoszonych uwag stwierdzam, że Informacja została przyjęta.

INFORMACJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA BEZ UWAG

5. Sprawy różne.

6.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 1440

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                                Kultury i Sportu
                                                                                                                Janusz Trzepizur
Protokołowała:
Ewa Stępka
Biuro Sejmiku
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