
KOMISJA
KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
protokół z posiedzenia  42 / 22 w dniu 18 października 2022 roku

Rozpoczęcie Komisji  -  godz. 13.00

Posiedzenie Komisji miało charakter wyjazdowy.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w Klubie Jeździeckim Osadkowski w Jakubowicach.
Wyjazd busem nastąpił z parkingu Urzędu Marszałkowskiego przy Ostrówku w Opolu o godz. 11.30. 
Obrady prowadził  Przewodniczący Komisji  Janusz Trzepizur.
Lista obecności członków Komisji:

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

Nieobecni członkowie Komisji:
˗ Hubert Kołodziej
˗ Jolanta Wilczyńska

Wnioski z posiedzenia w załączeniu.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Agnieszka Kamińska –  Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Roman Stęporowski – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

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 41/22 w dniu 20 września 2022 roku.
2. Informacja nt. rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w województwie opolskim w latach 

2019-2020.
3. Współpraca samorządu województwa opolskiego z samorządami lokalnymi                                              

przy organizowaniu imprez kulturalnych oraz sportowych o zasięgu lokalnym                                          
oraz ponadregionalnym. Patronat Marszałka Województwa Opolskiego nad imprezami 
kulturalnymi i sportowymi.

4. Informacja nt. założeń parkowo-pałacowych w województwie opolskim jako obiekty 
dziedzictwa kulturowego oraz miejsca aktywności sportowej i rekreacyjnej – ich obecny stan 
oraz wsparcie w czasie pandemii.



5. 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  41 / 22 w dniu  20 września  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 20 września 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  Informacja nt. rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w województwie opolskim w latach 
2019-2020.

Pani Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego przedstawiła                  
informacje dotyczące m.in. przedsięwzięć w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego wspieranego                        
ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach: współpracy z samorządowymi 
instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego, 
zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania                         
i upowszechniania kultury i sztuki oraz  w trybie pozakonkursowym, zadań realizowanych w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto przedstawiła inicjatywy Samorządu 
Województwa Opolskiego wspierające amatorski ruch artystyczny np. poprzez przyznanie nagród 
Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury czy też poprzez Festiwal 
Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”.

 Komisja przyjęła informację nt. rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w województwie 
opolskim w latach 2019-2020.



Ad. 3 Współpraca samorządu województwa opolskiego z samorządami lokalnymi                                              
przy organizowaniu imprez kulturalnych oraz sportowych o zasięgu lokalny                                                               
oraz  ponadregionalnym. Patronat Marszałka Województwa Opolskiego nad imprezami 
kulturalnymi i sportowymi.

Pan Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki przedstawił  w formie prezentacji 
informacje dotyczące Patronatów Marszałka Województwa Opolskiego, Patronatów Marszałka 
Województwa Opolskiego ze wsparciem finansowym, Patronatów Marszałka Województwa 
Opolskiego ze wsparciem rzeczowym oraz współorganizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 Komisja przyjęła informację nt. współpracy samorządu województwa opolskiego                                     
z samorządami lokalnym przy organizowaniu imprez kulturalnych oraz sportowych o zasięgu lokalny                                                               
oraz ponadregionalnym. Patronat Marszałka Województwa Opolskiego nad imprezami kulturalnymi 
i sportowymi.

Ad. 4 Informacja nt. założeń parkowo-pałacowych w województwie opolskim jako obiekty 
dziedzictwa kulturowego oraz miejsca aktywności sportowej i rekreacyjnej – ich obecny stan                      
oraz wsparcie w czasie pandemii.

Pani Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego przedstawiła              
w formie prezentacji m.in.: informacje dotyczące wsparcia z budżetu Województwa Opolskiego 
inwestycji w założeniach parkowo-pałacowych w formie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w latach 2015-2022; wsparcia projektów 
dotyczących założeń parkowo-pałacowych w ramach RPO WO2014-2020. Natomiast Pan Roman 
Stęporowski – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki przedstawił informacje nt. założeń                     
parkowo-pałacowych jako miejsc aktywności sportowej i rekreacyjnej.

 Komisja przyjęła informację nt. założeń parkowo-pałacowych w województwie opolskim jako 
obiekty dziedzictwa kulturowego oraz miejsca aktywności sportowej i rekreacyjnej – ich obecny 
stan oraz wsparcie w czasie pandemii.

5. Sprawy różne.

6.Zamknięcie obrad.

Po zamknięciu obrad członkowie Komisji zostali oprowadzeni przez Panią Agnieszkę Olszewską 
(zwyciężczynię Grand Prix Leszno 2022 na koniu IRONMAN) po terenie kompleksu jeździeckiego                            
w Jakubowicach w skład którego oprócz sportowych obiektów Klubu Jeździeckiego Osadkowski, 
wchodzi też Szkoła Jazdy Konnej Jakubus.

Zakończenie posiedzenia  - 1700

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