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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 18/16 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 20 kwietnia 2016r. 
 

 
Rozpoczęcie – godz. 1400 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 
 
Obrady prowadził ZBIGNIEW ZIÓŁKO  – Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia 
Województwa. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2022. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa 
Opolskiego na 2016 rok. 

3. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki za rok 
2015. 

4. Informacja dotycząca funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w 2015 roku. 

5. Sprawy różne. 
 

*  *  * 
 

Z.ZIÓŁKO , Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa przywitał członków 
Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad.  
Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 
*  *  * 

 
Ad. 1.  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2016-2022. 
Ad. 2.  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego 
na 2016 rok. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe projekty uchwał                   
- w załączeniu XVI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania bądź uwagi? - nie było. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022? 

 
GŁOSOWANIE 

„ZA” - 5      „PRZECIW” - 0      „WSTRZYMAŁO SI Ę” - 1  
 
Z.ZIÓŁKO  – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” - 5      „PRZECIW” - 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” - 1  

 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. 
 
*** WNIOSEK *** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok. 
 
 
Ad. 3.  
Sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki za rok 2015. 
 
D.MAZURCZAK (z-ca dyrektora OCRG) – omówił przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania? 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI (członek Komisji) – dlaczego tak chaotycznie D.Mazurczak to referował? 
Kompletny zamęt. 
 
D.MAZURCZAK – bardzo przepraszam, ale dyrektor R.Wrzeciono, który szykował się do tego 
posiedzenia niestety obowiązki zmusiły go do pozostania w jednostce. Informację o tym, że jestem 
proszony do zreferowania dostałem dosyć późno. Być może jest to chaotyczne niemniej jednak 
wszystko co tutaj zostało powiedziane jest prawdą i w tym momencie myślę, że to sprawozdanie, 
które już było przedstawione na Zarządzie jest do przedyskutowania w każdym momencie. 
 
Z.ZIÓŁKO  – my również mieliśmy informację, że miał być dyrektor R.Wrzeciono i nastąpiła zmiana 
w ostatniej chwili. Jak Zarząd się odniósł do tego sprawozdania? 
 
D.MAZURCZAK – z tego co wiem sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Były pytania 
dotyczące RPO w części dotacyjnej. 
 
Z.ZIÓŁKO – rozumiem. 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI – znamy, wiemy co robi OCRG więc nie musimy się wysilać i informować. 
Strategiczna decyzja została podjęta – zmiana lokalizacji. Szkoda że tak późno. 
 
D.MAZURCZAK – szczerze powiedziawszy to ta decyzja w pewnym momencie została podjęta z 
tego powodu, że my zostaliśmy postawieni pod ścianą przez właścicielkę poprzedniej lokalizacji kiedy 
gdzieś w okolicach lipca informowaliśmy, że umowa wygasa i prosimy o przygotowanie nowej oferty. 
Wydaje mi się, że właścicielka uznała, że blefujemy i kiedy staraliśmy się ją przekonać o tym, że to 
nie jest blef, to zaproponowała w ogóle warunki jakieś jeszcze o parę złotych na metrze więcej. W 
związku z tym nie mieliśmy w zasadzie innego rozwiązania jak przeprowadzić przetarg. Ogłosiliśmy 
normalnie przetarg o czym ona została oczywiście też powiadomiona i zaproszenie wysłaliśmy 
również do poprzednich właścicieli przy ul>Spychalskiego, ale niestety nie dostaliśmy żadnej oferty. 
Więc skorzystaliśmy z tych ofert, które wpłynęły i wybraliśmy najlepszą. Stąd jesteśmy w innej 
lokalizacji. Być może to jest rzeczywiście jakiś łut szczęścia, że się nam udało w związku nawet z 
tym, że mając na uwadze to co się będzie teraz na ul.Spychalskiego przez parę czy paręnaście 
miesięcy działo, to myślę, że jesteśmy w niezłym położeniu. 
 
Z.ZIÓŁKO – no na pewno jest to lepsza lokalizacja, a jeszcze jak zaoszczędzicie pieniądze, to jest to 
cenne w tym wypadku. Czy są jeszcze jakieś pytania? – nie było. Stwierdzam, że Komisja przyjęła 
przedmiotowe sprawozdanie. 
 
***WNIOSEK***  Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki za 2015 rok. 
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Ad. 4.  
Informacja dotyczącą funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego                 
w 2015 roku. 
 
E.KINDER (dyrektor WORD w Opolu)  – omówił przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania? – nie było. Stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 
***WNIOSEK***  Komisja przyjęła informację o sprzedanych, nabytych i obciążonych 
nieruchomościach Województwa Opolskiego za rok 2015. 
 
 
Ad. 5.  
Sprawy różne. 
 
Z.ZIÓŁKO  – czy w tym punkcie ktoś z członków Komisji chciałby omówić jakieś dodatkowe 
sprawy? 
 
S.TUBEK (członek Komisji) – ponieważ swego czasu była deklaracja Zarządu Województwa  
przekazania Wojewódzkiego Centrum Medycznego Uniwersytetowi Medycznemu w związku w 
tworzonym wydziałem lekarskim, a wygląda na to że ten wydział powstanie, myślę że samo 
przekazywanie jednostki nie będzie trwało miesiąc tylko będzie rozłożone w czasie. Czy jakieś 
wstępne działania w tym kierunku były podejmowane? 
 
S.MAZUR – na dzień dzisiejszy była podpisana deklaracja, że jak będzie pozytywna decyzja na temat 
utworzenia Uniwersytetu, to takie działania Uniwersytetu Opolskiego zostaną podjęte. Natomiast 
formalny proces przekazania nie został jeszcze rozpoczęty. 
 
S.TUBEK – ile to będzie trwało? 
 
S.MAZUR – myślę, że przygotowanie jakby będzie trwało długo, natomiast formalnie skończy się 
podpisaniem aktu notarialnego. Ale przygotowanie w jakiś tam sposób zapewne 2-3 miesięcznego 
okresu będzie wymagało. 
 
S.TUBEK – czyli to tylko kwestia 2-3 miesięcy? 
 
S.MAZUR – nie przewiduję żeby był to jakiś bardziej skomplikowany proces w tym zakresie o ile - 
tak jak powiedziałem - zaistnieją warunki, które są do spełnienia, żeby to nastąpiło. 
 
S.TUBEK – pytam bo warunkiem zgody na ten wydział, takie przynajmniej było sformułowanie, że 
była kwestia łączenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej z Uniwersytetem, i to biorąc pod uwagę 
otoczenie całości spraw raczej się odbędzie. Drugim warunkiem było przekazanie szpitala 
Uniwersytetowi. Ponieważ z tego co się orientuję Uniwersytet planuje nawet nabory i już zatrudnianie 
pracowników od września  tego roku - więc pytanie czy samorząd zdąży spełnić warunek czy 
wystarczy tylko deklaracja? 
 
S.MAZUR – to co jest potrzebne Uniwersytetowi do rozpoczęcia zatrudniania w roku 2016, to raczej 
sam Uniwersytet będzie wiedział. Jedyną rzeczą, którą Uniwersytet potrzebował na dzień dzisiejszy to 
jest ta kwestia , o której była mowa nie na ostatniej sesji tylko wcześniejszej czyli dwa miesiące temu 
– że potrzebował jakby wsparcia finansowego dla przygotowania dokumentacji technicznej na 
przygotowanie wydziału lekarskiego i to ze strony Województwa zostało Uniwersytetowi zapewnione. 
Jeśli będzie konkretny termin oczekiwania ze strony Uniwersytetu kolejnego kroku, to myślę, że takie 
kroki będą podjęte. Ale ten jakby deadline, to ustala Uniwersytet ze swojej strony w tej sprawie. 
Natomiast samo ostateczne przekazanie zapewne będzie wymagało zgody Sejmiku Województwa 
Opolskiego więc to również będzie miało odzwierciedlenie na sesji Sejmiku. 
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Z.ZIÓŁKO  – czy ktoś chciałby jeszcze poruszyć jakieś sprawy dodatkowe? – nie było zgłoszeń. 
 

*  *  *  
 
Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom Komisji                               
i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. 
 
 

*  *  *  
 
Zakończenie – godz. 1440 
Czas trwania posiedzenia – 40 minut  
 
 
           

 Przewodniczący Komisji 
Finansów i Mienia Województwa 

 
ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

 


