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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 42/22 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 28 marca 2022r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1333 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
Obrady prowadził ZBIGNIEW ZIÓŁKO – Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia 
Województwa. 
 

*  *  * 

 1.  Otwarcie obrad. 
 
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Komisji  

1. Zbigniew Ziółko 
2. Bogusław Wierdak 
3. Joanna Czochara 
4. Bogdan Tomaszek 
5. Andrzej Buła 
6. Martyna Nakonieczny 
7. Zbigniew Kubalańca  

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 41/22. 
 
Z.ZIÓŁKO – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 41/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 
 4.  Porządek obrad. 
 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Chrząstowice w formie dotacji celowej. 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Opolskiego na lata 2022-2030. 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Woj. Opolskiego na 2022 r. 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa 

Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022”. 

•••• Informacja z wdrażania i realizacji 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
•••• Informacja dot. działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w 2021 roku. 
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•••• Informacja nt. wdrażania RPO WO na lata 2014-2020. 
 

Z.ZIÓŁKO – czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było.  Kto jest za 
przyjęciem porządku obrad? 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (6) 

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Chrząstowice w formie dotacji celowej. 
  
M.OSZAŃCA (dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – omówił przedmiotowy 
projekt uchwały (w załączeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego).  
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (6) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Chrząstowice w formie dotacji celowej. 
 
 
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa 
Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. 
„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022”. 
 
A.OKUPNIAK (dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) – omówiła 
przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu 
Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach 
projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022”.prawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030. 
 
 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030. 
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego 
na 2022 r. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe projekty uchwał (w 
załączeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Województwa Opolskiego na 2022 r.? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030. 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Województwa Opolskiego na 2022 r. 
 
 
 9. Informacja z wdrażania i realizacji 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 
M.MICHNIEWICZ (Główny specjalista) – omówiła przedmiotową informację (w załączeniu XLI sesji 
Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację z wdrażania i realizacji 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 
 
 
 10. Informacja dot. działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w 2021 roku. 
 
T.HANZEL (dyrektor OCRG) – omówił przedmiotową informację (w załączeniu). 
 
Z.ZIÓŁKO – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 

 

*** Komisja przyjęła informację dot. działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki 
w 2021 roku. 
 
 
 11. Informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
J.PARTYKA (z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich) – omówił przedmiotową 
informację (w załączeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
 
 12. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
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Zakończenie – godz. 1443  
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 10 minut  
 

Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

   GŁÓWNY SPECJALISTA 
       BIURO SEJMIKU 

               Przewodniczący Komisji 
Finansów i Mienia Województwa 

 
                ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

 


