
 1 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 51/22 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 19 grudnia 2022r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1405 
 
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 – 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” (4) 

 
 1.  Otwarcie obrad. 
 
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji  

1. Zbigniew Ziółko 
2. Bogusław Wierdak 
3. Bogdan Tomaszek 
4. Joanna Czochara 
5. Janusz Trzepizur 

 
 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 50/22. 
 
Z.ZIÓŁKO – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 50/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 
 4.  Porządek obrad. 
 

•••• 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 rok, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Moszna 
Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, 
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•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Opolski 
Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu 
pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa 
Opolskiego na 2023 rok, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/396/2022 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
społeczności regionalnej Obwodu Iwano-Frankiwskiego (Ukraina). 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/436/2022 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie 
Jemielnica zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 
przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/448/2022 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie 
Pokój zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 
przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/452/2022 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie 
Skarbimierz zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 
przebywającym na terenie Województwa 
 

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

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (5) 
 

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2022-2030. 
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego 
na 2022 r. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe projekty uchwał (w 
załączeniu XLIX 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? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 

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

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

 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030. 
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*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Województwa Opolskiego na 2022 r. 
 
 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Moszna 
Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowy projekt uchwały (w 
załączeniu XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu 
pieniężnego oraz niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki. 
 
 
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Opolski 
Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu 
pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowy projekt uchwały (w 
załączeniu XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 
wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki. 
 
 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 
Województwa Opolskiego na 2023 rok. 
 
R.NOWOSIELECKI (Biuro Sejmiku) – omówił przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XLIX sesji 
Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
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*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok. 
 
 
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/396/2022 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
społeczności regionalnej Obwodu Iwano-Frankiwskiego (Ukraina). 
 
M.FIGIEL (z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) – omówił 
przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XL/396/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Iwano-Frankiwskiego 
(Ukraina). 
 
 
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/436/2022 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji 
Gminie Jemielnica zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom 
Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, 
 
M.FIGIEL (z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) – omówił 
przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
XLIII/436/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 
powierzenia realizacji Gminie Jemielnica zadań Województwa Opolskiego, związanych z 
pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 
  
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/448/2022 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji 
Gminie Pokój zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 
przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 
 
M.FIGIEL (z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) – omówił 
przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
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Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
XLIII/448/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 
powierzenia realizacji Gminie Pokój zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 
  
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/452/2022 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji 
Gminie Skarbimierz zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom 
Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa. 
 
M.FIGIEL (z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) – omówił 
przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego). 
 
Z.ZIÓŁKO – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (4) 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
XLIII/452/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 
powierzenia realizacji Gminie Skarbimierz zadań Województwa Opolskiego, związanych z 
pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa. 
 
 
 14. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 

Zakończenie – godz. 1505 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 
 

 

Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

   GŁÓWNY SPECJALISTA 
       BIURO SEJMIKU 

               Przewodniczący Komisji 
Finansów i Mienia Województwa 

 
                ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

 


