
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 15/16

Komisji Finansów i Mienia Województwa
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 20 stycznia 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. Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku. 
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/525/2014

Sejmiku  Województwa Opolskiego z  dnia  28  października  2014 r.  w  sprawie
przyj ęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z Organizacjami  Pozarządowymi  oraz Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020.

4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XI/121/2014
Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia  24  listopada  2014  r.  w  sprawie
przyj ęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z Organizacjami  Pozarządowymi  oraz Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność
Pożytku Publicznego na rok 2016. 

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. 
 Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku. 

Z.ZIÓŁKO –  wszyscy członkowie Komisji otrzymali stosowne materiały. Zgłoszone przez Komisję
wnioski do Zarządu Województwa zapisano pogubioną czcionką. Czy do materiału są jakieś pytania
bądź uwagi? - nie było. Rozumiem, że Komisja przedstawioną analizę zaakceptowała.

Ad. 2. 
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia planu  pracy  Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2016 rok.
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Z.ZIÓŁKO –  wszyscy członkowie Komisji otrzymali proponowany plan pracy Komisji na 2016 rok
– w załączeniu. Czy są jakieś pytania bądź propozycje?

S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – mam wniosek – jeśli sesja czerwcowa ma być w
terminie 14 czerwca,  to te  punkty przypisane na czerwiec z istoty sprawy będą  niewykonalne w
czerwcu.

Z.ZIÓŁKO  – czyli przenieść na maj. Rozumiem, że chodzi o dwa pierwsze punkty.

S.MAZUR – tak.

Z.ZIÓŁKO – myślę, że członkowie Komisji w związku z tym, że sesja jest planowana na 14 czerwca
nie mają nic przeciwko temu, żeby te punkty przenieść na maj. Czy są jakieś inne propozycje?

D.CEDRO (dyrektor  Biura  Sejmiku)  –  przeniesienie  sesji  jest  związane  z  organizacją  dużych
uroczystości związanych z 25-leciem przyjaźni polsko-niemieckiej oraz w tym samym czasie będzie
obchodzone  25-lecie  podpisania  porozumienia  między  Województwem  Opolskim  a  Nadrenią-
Palatynatem. Mniej  więcej  w tym okresie kiedy ta sesja miała być  planowana te uroczystości się
odbędą  więc  uwzględniono  wniosek  Marszałka  i  Przewodniczącego  Sejmiku,  żeby  zrobić  to
odpowiednio wcześniej, aby nie było żadnej kolizji. Dlatego na ten moment wiemy, że sesja będzie
wcześniej więc jest zasadne rozpatrzenie tych projektów wcześniej, które i tak do nas trafią już pod
koniec marca. Czyli  sesja absolutoryjna byłaby wcześniej, a na komisjach odpowiednio wcześniej
byłoby to opiniowane przez wszystkie komisje.

R.ZEMBACZY ŃSKI (członek Komisji) – nasza Komisja zgrała się czy przysposobiła do Komisji
Rewizyjnej. Jeżeli ona nie ma uwag to my jesteśmy za.

S.MAZUR – właśnie dlatego to przyspieszenie jest takie istotne. Komisja Rewizyjna m.in. w oparciu
o  opinie  poszczególnych  komisji  formułuje  wniosek  w sprawie  udzielenia  lub  nieudzielenia
absolutorium i ten wniosek musi jeszcze iść do RIO do zaopiniowania. Natomiast RIO ma 2 tygodnie
czasu. W związku z tym, na tym polega ta niewykonalność, że w sytuacji kiedy sesja jest 14 czerwca,
to się to nie obróci czasowo.

Z.ZIÓŁKO  – czyli i tak wszystkie komisje musiałyby przed Komisją Rewizyjną wydać opinie, a
Komisja Rewizyjna powinna się spotkać najpóźniej jak gdzieś do 25 maja – najbezpieczniej. 

S.MAZUR – dokładnie – żeby sformułować wniosek w sprawie absolutorium.

Z.ZIÓŁKO  – czy są jeszcze jakieś propozycje?

B.HORACZUK (dyrektor Departamentu  Infrastruktury  i  Gospodarki)  – w lutym jest  temat
dotyczący  informacji  na  temat  przewozów  kolejowych  i  wniosków  z  planu  restrukturyzacji.  29
stycznia 2016 w Warszawie będzie zgromadzenie wspólników Przewozów Regionalnych, gdzie będzie
przyjmowany zaktualizowany plan restrukturyzacji i obawiam się, że tu będzie za mało czasu żeby
taki materiał przygotować dla Komisji na luty. Czy można byłoby ten temat przesunąć na marzec?

Z.ZIÓŁKO  – myślę, że przy tak trudny, ciężkim i ważnym temacie kwestia jednego miesiąca nie
zrobi różnicy, a nawet byłoby wskazane żeby to przenieść, aby mieć jak najbardziej czytelny obraz
tego jak to ma wyglądać. Ja nie widzę przeciwwskazań.

R.ZEMBACZY ŃSKI – pytanie jest takie – czy to jest coś na co będziemy mieli jakikolwiek wpływ?
Czy to jest tylko zwykła informacja?

B.HORACZUK  – to jest informacja.

R.ZEMBACZY ŃSKI  – jeżeli to będzie zatwierdzane to my nie mamy nic do gadania.
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B.HORACZUK –  jeżeli chodzi o województwa, to każde z województw już zawarło tą umowę 5-
letnią, która jest elementem planu restrukturyzacji. W tej chwili mamy pierwszy rok obowiązywania
tej  umowy i  jak  najbardziej  województwa  mają  wpływ,  mogą  zgłaszać  różne  propozycje,  mogą
dyskutować, i jakieś oczekiwania, które dotyczą naszej sytuacji przewozowej w regionie możemy też
uwzględnić. To jest dokument żywy, który będzie aktualizowany.

R.ZEMBACZY ŃSKI  – jaki w takim razie jest harmonogram tych konsultacji? 

B.HORACZUK  – jeżeli członkowie Komisji mieliby takie życzenie, to myślę że dobrze byłoby żeby
ktoś z zarządu z Warszawy w takim posiedzeniu marcowym uczestniczył. Ten dokument jest tworzony
w Warszawie przez zarząd spółki i jak najbardziej ktoś z Warszawy by w tym uczestniczył. Na pewno
mógłby odpowiedzieć na wszystkie pytania radnych -harmonogramy, terminy – tego jest dosyć sporo
bo  to  jest  bardzo  obszerny  dokument,  który  dotyczy  działalności  spółki  we  wszystkich  15
województwach.

R.ZEMBACZY ŃSKI – dobrze, a uwagi mieszkańców, pasażerów?

B.HORACZUK  – to są sprawy bieżące, które w tej pierwszej części tematu czyli informacja na temat
kolejowych przewozów pasażerskich czyli uwagi mieszkańców, rozkład jazdy, oferta, to jest to na co
Marszałek i samorząd województwa ma wpływ na bieżąco. Akurat to jest taki dobry okres bo w marcu
rozpoczyna się przygotowywanie nowego rozkładu jazdy pociągów na rok 2017. Także ten termin
byłby jak najbardziej zgrany jeśli chodzi o ewentualne wnioski radnych i możliwości wpływu na to co
za rok ma się u nas w województwie w rozkładzie jazdy dziać.

R.ZEMBACZY ŃSKI  – nadal mam w sobie brak przekonania i wiary, że to jest ok. Wydaje mi się, że
przewozy to jest piękna historia, w której zapomniano o torach i koślawo to jeździ więc nasze wysiłki
są trochę daremne. Najistotniejsze jest czy będzie postęp w remontach i finansowanie zapewnione.

Z.ZIÓŁKO  – no tak, ale przy tej strukturze którą ma dawne PKP, to musielibyśmy  mieć nie
tylko kogoś z Przewozów Regionalnych ale też kogoś z PLK.

R.ZEMBACZY ŃSKI  – ale to jest takie udawanie Panie Przewodniczący, że my się czymś
zajmujemy,  dlatego że na przykład S.Ogłaza został  członkiem zarządu województwa,  dał
jakieś  materiały  dotyczące  wielopoziomowych  skrzyżowań  dróg  kolejowych  z  drogami
publicznymi, i okazało się bardzo szybko, że góra nic nie wie o tak istotnych sprawach dla
miasta każdego.  ...Gogolin,  Zdzieszowice,  Opole tam powinno być  budowane wspólnymi
siłami od lat, a nikt nawet nic nie myśli o tym.

D.CEDRO – to o czym Pan mówi jest ważne o tyle, że na pierwszej Komisji Polityki Regionalnej 14
stycznia  odbyło  się  spotkanie  Prezydium  Sejmiku  z  przewodniczącymi  wszystkich  komisji,
i postanowiono, żeby każda sesja miała w 2016 roku podobnie jak w 2015 temat wiodący. I właśnie
rozwój,  pewna analiza i  diagnoza sieci  drogowej  i  kolejowej  w województwie opolskim ma być
przedmiotem obrad sesji marcowej. Czyli odpowiednio wcześniej przygotowany materiał, to będzie
jeszcze   uzgodnione  przez  Prezydium  z  Marszałkiem  jakiego  rodzaju  to  będzie  materiał  czy
informacja, jakich ekspertów zaprosimy na sesję. To będzie oczywiście wcześniej przedmiotem obrad
Komisji i to w zasadzie można by w marcu w jakimś zakresie połączyć. Wnioski Komisji Polityki
Regionalnej jako wiodącej będą w tym temacie niezwykle ważne.

R.ZEMBACZY ŃSKI  – to jest sen wariata – szybkie pociągi po torach, które się nie nadają do tego
kompletnie. Pozabijamy się.

B.HORACZUK  –  nasz  plan,  który  radni  przyjęli  –  finansowanie,  kontraktowanie  usług
przewozowych na 5 lat – to jest 211mln na zakup tych usług wykonywanych przez spółkę Przewozy
Regionalne, natomiast drugie 200mln jest na inwestycje w tory i w pojazdy szynowe. W ramach tych
200mln trzy linie kolejowe do Nysy, do Kluczborka i Nysa-Brzeg są objęte naszym Regionalnym
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Programem. Także ta najgorsza trasa rzeczywiście z tych linii niezelektryfikowanych do Nysy jest w
najgorszym stanie  technicznym i  tą  trasę  w pierwszej  kolejności  mamy zamiar  wspólnie  z  PLK
przebudowywać, jak również dokończyć ten newralgiczny odcinek z Opola do Kędzierzyna na linii
E30, który gdzieś tam został odłożony na półkę – miał być zrealizowany w perspektywie 2007-2013.
Teraz walczymy o to, żeby - we wszystkich programach ta linia Opole-Kędzierzyn jest, teraz jest
kwestia wysokości tej inwestycji czyli środków przeznaczonych, bo cały czas toczą się dyskusje. Ale
to jest wszystko powiązane – usługi, które zamawiamy jako samorząd i plany inwestycyjne PLK są
również z nami uzgadniane i koordynowane. Także myślę, że faktycznie teraz sytuacja na niektórych
trasach nie wygląda zbyt dobrze, ale w tej perspektywie 2014-2020 właściwie jedna linia kolejowa
może nie zostać wyremontowana tj. Nysa-Kędzierzyn. Pozostałe trasy  powinny być na koniec tego
okresu programowania wyremontowane czy przebudowane.

Z.ZIÓŁKO  –  myślę,  że uzyskanie  takiej  informacje  po  tym spotkaniu  w Warszawie  może  być
przyczynkiem do jakiejś  kolejnej  dyskusji  i  wniosków i  na pewno to może pogłębić  tylko naszą
wiedzę.  Aczkolwiek  tak  jak  mówię  –  odkąd  jestem  radnym  sejmiku  to  te  tematy  związane  z
Przewozami Regionalnym są zawsze dosyć ciężkie i dziwne jak faktury, które kiedyś – nie wiem jak
teraz wyglądają – opiewały na konkretną kwotę bez możliwości rozłożenia jej  na czynniki pierwsze,
żeby dowiedzieć się za co i ile rzeczywiście płacimy. Temat jest skomplikowany jak te faktury, które
w formie były bardzo proste ale dla tych którzy je płacili pozostawiały wiele do życzenia bo chciało
się wiedzieć za co się płaci.
Czy są jeszcze pytania bądź uwagi? - nie było. Wobec tego kto jest za przyjęciem tak sformułowanego
planu pracy Komisji na 2016 rok?

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

***WNIOSEK***  Komisja przyjęła plan pracy na 2016 rok.

Ad. 3. 
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XLVII/525/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia
Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność  Pożytku Publicznego na
lata 2015 – 2020.
Ad. 4. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/2014 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi
oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016. 

M.ENGLOT-BRZOZOWSKA (pełnomocnik ZWO ds. organizacj i  pozarządowych) – omówiła
przedmiotowe projekty uchwał – w załączeniu XIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

Z.ZIÓŁKO – czy są pytania? 

Z.ZIÓŁKO  –  czy  są  jeszcze  pytania  bądź  uwagi?  -  nie  było.  Wobec  tego  przechodzimy  do
głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLVII/525/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
przyjęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność  Pożytku Publicznego na lata 2015 –
2020?

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

Z.ZIÓŁKO – kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/121/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia

4



Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016?

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały  Nr  XLVII/525/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z  dnia 28 października
2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego
z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku
Publicznego na lata 2015 – 2020.

***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/121/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2014 r.
w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku
Publicznego na rok 2016. 

Ad. 5. 
Sprawy różne.

Z.ZIÓŁKO  – w tym punkcie nie ma żadnych dodatkowych spraw do omówienia. 

*  *  *

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

*  *  *

Zakończenie – godz. 1430

Czas trwania posiedzenia – 30 minut 

   

Przewodniczący Komisji
Finansów i Mienia Województwa

ZBIGNIEW ZIÓŁKO
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