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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 50/22 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 5 grudnia 2022r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1130 
 
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. 
 

*  *  * 

 
Z.ZIÓŁKO – w związku z obowiązkiem wprowadzonym zmianą przepisów ustawy z dnia  2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych, chciałbym 
przeprowadzić głosowanie w sprawie wyrażenia przez członków Komisji zgody na zdalny tryb 
obradowania. Zatem - kto z członków Komisji wyraża zgodę na zdalny tryb obradowania? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (5) 

 
 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. Zbigniew Kubalańca 
6. Andrzej Buła 
7. Janusz Trzepizur 

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 49/22. 
 
Z.ZIÓŁKO – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 49/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 
 4.  Porządek obrad. 
 

•••• Analiza wniosków radnych do projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, 
złożonych do Zarządu Województwa Opolskiego – stanowisko Komisji Finansów i 
Mienia Województwa. 
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•••• Analiza wniosków komisji stałych do projektu budżetu Województwa Opolskiego na 
2023 rok – stanowisko Komisji Finansów i Mienia Województwa. 

•••• Sformułowanie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa 
Opolskiego na 2023 rok – podjęcie uchwały. 

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

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (5) 
 

 5. Analiza wniosków radnych do projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, 
złożonych do Zarządu Województwa Opolskiego – stanowisko Komisji Finansów i Mienia 
Województwa. 
 
Z.ZIÓŁKO  – Szanowni Państwo w związku z tym, że tych wniosków jest dosyć dużo, a Zarząd 
opracował bardzo obszerne uzasadnienia, mam taką propozycję – wszyscy otrzymali stosowne 
zestawienie wniosków wobec czego nie będę odczytywał zawartych w nim uzasadnień Zarządu. 
Ograniczę się jedynie do stwierdzenia czy Zarząd uwzględnia, częściowo uwzględnia lub nie 
uwzględnia wniosku w projekcie budżetu Województwa na 2023. Następnie przejdziemy do tego czy 
są jakieś pytania, zastrzeżenia, czy propozycje ze strony członków Komisji. 
Czy taka propozycja jest z Państwa strony do przyjęcia? – nie było sprzeciwu.  
Zatem przechodzimy do analizy wniosków zgłoszonych przez radnych i kluby. 

 
 

Wnioski Radnej DANUTY TRZASKAWSKIEJ w sprawie: 

 
1) Budowa chodnika wzdłuż DW 385 w m. Kopice 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 3    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
2) Sfinansowanie kosztów prac projektowych obwodnicy m. Stary Grodków, gm. Skoroszyce, 

powiat nyski (około 1mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 
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3) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 401 na odc. Stary Grodków- Pakosławice, do 
skrzyżowania z DK 46 do tzw. "Grzybka"- 11 (ok. 20mln, w tym 200-300tys. na 
dokumentację) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 
 
 

4) Sfinansowanie budowy części systemu odprowadzania ścieków w zakresie określonych ulic 
w miejscowości Sidzina , powiat nyski (2,5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 
 
 

5) Budowa chodnika wzdłuż DW 378 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Gnojna, 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 
 
 

6) Budowa sygnalizacji świetlnej w określonym miejscu na DW 401 w celu poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w m. Skoroszyce 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 
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GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 
 
 
Wnioski Radnej JOANNY CZOCHARY w sprawie: 
 

1) Rozbudowa DW 416 na odcinku Klisino-Głubczyce Sady 
 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
2) Rozbudowa DW 416 na odcinku Ściborowice-Pietna 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
3) Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w m. Nowy Dwór Prudnicki przy DW 416 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

4) Dotacja dla Gminy Prudnik w kwocie 800 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia 
przy drodze powiatowej nr 1617 Łąka Prudnicka – Starowice 
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Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

5) Przygotowanie projektu "Opawskiej Trasy Rowerowej" łączącej gm. Prudnik i Głuchołazy z 
czeską granicą 

 

Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
 
Wnioski Radnych TERESY CEGLECKIEJ-ZIELONKI, PIOTRA SEMAKA, i JERZEGO 

NIEDŹWIECKIEGO w sprawie: 

 
1) Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgiarskim, 

diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny (3mln) 
 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
2) Remont DW 420 na odc. Kietrz- Pilszcz (5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
3) Remont DW nr 416 na wysokości sołectwa Boguchwałów (5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
4) Remont DW nr 423 na odc. Zdzieszowice -Krapkowice (Otmęt) (5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
5) Budowa chodnika w m. Szumirad przy DW 494 (0,4mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

Wnioski Radnego BOGUSŁAWA WIERDAKA w sprawie: 

 
1) Ujęcie w budżecie stałego wsparcia dla pszczelarzy - dofinansowania  w wysokości 100 zł na 

jedną rodzinę pszczelą. 
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Z.ZIÓŁKO – wnioskodawca wycofał swój wniosek.  
Czy są jakieś uwagi? – nie było. 
 
 

Wnioski Radnej MARTYNY NAKONIECZNY w sprawie: 

 
1) Realizacja dodatkowych godzin zajęć z wybranego języka obcego w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo dla każdego ucznia od 1 klasy szkoły podstawowej do programowo najwyższej 
klasy szkoły ponadpodstawowej (2mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
2) Dopłaty do wycieczek szkolnych realizowanych w klasach 1-3 mających na celu zapoznanie 

się z zabytkami i atrakcjami turystycznymi województwa (0,7mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
3) Poprawa mikroretencyjności w regionie poprzez system dopłat do budowy małej 

architektury ogrodowej i zbiorników na wodę deszczową (2mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
4) Zwiększenie długości składu pociągów na trasie Nysa-Opole-Nysa (1mln) 
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Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
5) Dopłata do zrealizowania przetargów na budowę obwodnicy Nysy, Głogówka i Strzeleczek 

(25mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” - 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
 

Wnioski KLUBU RADNYCH KOALICJA OBYWATELSKA w sprawie: 
 

1) Rozbudowa DW 463 w m. Kadłub Turawski (9,5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
2) Rozbudowa DW 454 na odc. Kup-Ładza (12,3mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 
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OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
3) Rozbudowa DW 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno (15mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

4) Rozbudowa DW 901 na odc. Żędowice – Kielcza (25mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

5) Rozbudowa DW 411 w m. Przełęk (25mln) 

 

Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

6) Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu DW 405 na odcinku Niemodlin – Tułowice (4mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

7) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 416 na odcinku Głubczyce-Sady –

Kietlice (1mln) 

 

Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

8) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 411 na odcinku Głuchołazy -

Nowy Świętów (1,1mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

9) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP 

II. (0,5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 
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10) Modernizacja nawierzchni DW 487 na odcinku Nowa Wieś – Żdziechowice 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

11) Modernizacja nawierzchni DW 429 na odcinku Komprachcice – Ochodze 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

12) Modernizacja nawierzchni DW 416 na odcinku Pietna – Ściborowice 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

13) Remont chodnika w ciągu DW 463 w m.Antoniów 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 
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OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

14) Remont chodnika w ciągu DW 489 w m. Nysa ul. Otmuchowska 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

15) Remont chodnika w ciągu DW 494 w m. Chudoba 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

16) Remont chodnika w ciągu DW 417 w m. Dobrosławice 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

17) Remont chodnika w ciągu DW 417 w m. Maciowakrze 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

18) Remont chodnika w ciągu DW 426 w m. Paczków 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

19) Budowa wzbudzanej sygnalizacji - przejścia dla pieszych w ciagu DW 401 w m. Skoroszyce 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

20) Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciagu DW 426 w m. Jemielnica 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 
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Wnioski KLUBU RADNYCH MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA w sprawie: 
 

1) Rozbudowa DW 454 na odcinku Kup – Ładza (12,3mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 2 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
2) Rozbudowa DW 901 na odcinku Żędowice –Kielcza (25mln)  

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
3) Przygotowanie dokumentacji rozbudowy DW 423 w mieście Kędzierzyn-Kożle II etap. 

(0,5mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

4) Wymiana nawierzchni DW 416 na odcinku Pietna – Ściborowice 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

5) Remont skrzyżowania DW 426 z drogą powiatową nr 1805 w miejscowości Strzelce 

Opolskie, dzielnica Suche Łany. 

 

Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

6) Remont chodnika w ciągu DW 463 w miejscowości Antoniów 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

7) Remont chodnika w ciągu DW 494 w miejscowości Chudoba 

 

Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

8) Remont chodnika w ciągu DW 417 w miejscowości Maciowakrze 
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Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 

9) Remont przepustu w ciągu DW 415 w miejscowości Gwoździce 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
10) Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW 426 w miejscowości Jemielnica 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
11) Opracowanie koncepcji budowy magazynu na dzieła sztuki dla Muzeum Śląska Opolskiego 

(0,1mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 6    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 



 17 

12) Opracowanie koncepcji centrów przesiadkowych umożliwiających sprawniejszą 

komunikację transportem zbiorowym (0,1mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i nie 
uwzględniało wniosku w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 2     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 0 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
nieuwzględniające wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
13) Zabezpieczenie środków w wysokości 2 000 000 zł na dotacje na prace konserwatorskie i 

restauratorskie przy zabytkach (2mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 
 

OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
14) Opracowanie graficzne, wykonanie i zamontowanie kolejnych witaczy promujących 

Województwo Opolskie na drogach wjazdowych ze strony ościennych województw 

(0,2mln) 

 
Z.ZIÓŁKO – Zarząd Województwa uwzględnił wniosek - czy są pytania? – nie było. Wobec tego 
proponuję, aby stanowisko Komisji było zgodne z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa i 
uwzględniało wniosek w projekcie budżetu na 2023 rok – kto jest „ZA”? 

 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” -  0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 2 

 
OPINIA KOMISJI FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA 

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień, przyjmuje rozstrzygnięcie Zarządu Województwa, 
uwzględniające wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. 

 
 

 6. Analiza wniosków komisji stałych do projektu budżetu Województwa Opolskiego na 
2023 rok – stanowisko Komisji Finansów i Mienia Województwa. 
 
Z.ZIÓŁKO – komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt WPF Województwa Opolskiego na lata 
2023-2030 oraz projekt budżetu Województwa na 2023. Jednocześnie komisje stałe nie zgłosiły 
żadnych wniosków do projektu budżetu Województwa na 2023 rok. 
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 7. Sformułowanie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa 
Opolskiego na 2023 rok – podjęcie uchwały. 
 
Z.ZIÓŁKO – pozostaje nam do przegłosowania przyjęcie opinii zbiorczej Komisji Finansów i Mienia 
Województwa – odczytał treść opinii. 
 
Komisja Finansów i Mienia Województwa po dokonaniu szczegółowej analizy projektu budżetu 

Województwa Opolskiego na 2023 rok, jak również po analizie opinii i wniosków komisji stałych 

Sejmiku Województwa Opolskiego, oraz wniosków Radnych Województwa Opolskiego złożonych 

do Zarządu Województwa Opolskiego, pozytywnie opiniuje projekt budżetu Województwa 

Opolskiego na 2023 rok. 

 
Z.ZIÓŁKO – następnie mamy uchwałę nr 50/50/22 Komisji Finansów i Mienia Województwa z dnia 5 
grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wniosków i opinii Komisji Finansów i Mienia Województwa z 
posiedzenia 50/22 w dniu 5 grudnia 2022 r. – odczytał treść uchwały. 
 

Na podstawie §31 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 

2021 r., poz. 2836) w zw. z pkt. 17 i 19 Załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/179/2020 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej,  Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1  Przyjmuje się zbiorczą opinię o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 
rok z uwzględnieniem:  

1) wniosków Radnych Województwa do projektu budżetu złożonych Zarządowi 
Województwa, które stanowią załącznik nr. 1, 

2) opinii i wniosków komisji stałych Sejmiku Województwa Opolskiego do projektu 
budżetu, które stanowią załącznik nr. 2. 

§ 2  Uchwałę niniejszą przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „ZA” przyjęciem przedmiotowej uchwały przyjmującej opinię zbiorczą? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5    „PRZECIW” - 1     „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 1 

 
Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 

 
 8. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 

Zakończenie – godz. 1237 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 2 minuty  
 

Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

   GŁÓWNY SPECJALISTA 
       BIURO SEJMIKU 

               Przewodniczący Komisji 
Finansów i Mienia Województwa 

 
                ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

 


