
KOMISJA
KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
protokół z posiedzenia  38 / 22 w dniu 24 maja 2022 roku

Rozpoczęcie Komisji  -  godz. 14.00

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
˗ Piotr Wach

Nieobecni członkowie Komisji:
˗ Zbigniew Kubalańca
˗ Jolanta Wilczyńska

Wnioski z posiedzenia w załączeniu.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego
Agnieszka Kamińska –  Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad / obecnych na posiedzeniu 6 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 37/22 w dniu 19 kwietnia 2022 roku.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego                   

wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych 
z wykonania planów finansowych za 2021 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. Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego  za 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia 

dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2022                           
w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 



wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, 
znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

5. Informacja na temat obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego w Województwie.
6. Sprawy różne.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych chciałby się odnieść do tego porządku? Jeśli nie to 
poproszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa jest „za”, kto jest „przeciw”, kto się 
„wstrzymał”?

GŁOSOWANIE
ZA –6  RZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

  Zaproponowany porządek Komisji został przyjęty przez członków Komisji.

4. Realizacja porządku obrad.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  37 / 22 w dniu  19 kwietnia  2022 r.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to poproszę                        
o przegłosowanie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19 kwietnia 2022 r. Kto                                
z Państwa Radnych jest „za” przyjęciem protokołu proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo.

GŁOSOWANIE

ZA – 6    PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Janusz Trzepizur –  Stwierdzam, że protokół został przyjęty.

Ad.2  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze 
Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania 
planów finansowych za 2021 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. . – w załączeniu XLIV sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Pan Stanisław Mazur - Skarbnik  Województwa Opolskiego omówił ogólnie przedmiotowe 
sprawozdanie wraz z dołączonymi dokumentami oraz przedstawił szczegółowo informacje odnośnie 
dochodów, wydatków oraz wykonania planu, a w szczególności odnośnie kultury i sportu.

Janusz Trzepizur – Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu                                        
wraz z dołączonym sprawozdaniem i dokumentami? 

GŁOSOWANIE

ZA – 5    PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0



 Radny Piotr Wach nie wziął udziału w głosowaniu

Janusz Trzepizur –  Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdania wraz z dołączonymi dokumentami 
zostały przyjęte.

Ad.3 Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego  za 2021 rok. – w załączeniu XLIV sesja 
Sejmiku Województwa Opolskiego

Pan Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej omówił 
przedmiotowy raport. Przedstawił Członkom Komisji najważniejsze informacje finansowe, 
wskaźnikowe będące częścią dokumentu oraz przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia dotyczące 
realizacji RPO WO 2014-2020 w roku 2021 w różnych obszarach działań.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania co do tego bardzo obszernego projektu? 
Czy są pytania z Państwa strony? Jeśli nie ma to poproszę o włączenie kamerek  i przejdziemy                                 
do głosowania nad raportem o stanie Województwa Opolskiego za 2021 rok. Kto z Państwa jest „za”, 
kto jest „przeciw”, kto się „wstrzymał”?

GŁOSOWANIE

ZA – 5    PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

 Radny Piotr Wach nie wziął udziału w głosowaniu.

Janusz Trzepizur –  Dziękuję bardzo. Raport został przyjęty.

Ad. 4  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia 
dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2022 w zakresie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych                              
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się                       
na obszarze województwa opolskiego. W załączeniu XLIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Pani Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki w kilku zdaniach 
przedstawiła informacje odnośnie przedstawionego projektu uchwały.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do Pani Dyrektor odnośnie projektu 
uchwały? Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest „za”, kto jest „przeciw”, kto się „wstrzymał”?

GŁOSOWANIE

ZA – 5    PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

 Radny Piotr Wach nie wziął udziału w głosowaniu.

Ad.5  Informacja na temat obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego w Województwie.

Pani Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki w kilku zdaniach 
przedstawiła przebieg obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego w Województwie,                                                   
z wyszczególnieniem wystaw, wydanych publikacji, koncertów oraz spotkań. 



Janusz Trzepizur –  Dziękuję bardzo. Informacja nt. obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego                               
w Województwie została przyjęta.

5. Sprawy różne.

6.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 1530

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