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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 1/14 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 9 grudnia 2014r. 
 

 
Rozpoczęcie – godz. 1400 
 
Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości 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 Województwa Opolskiego na lata 2014-2018. 

2. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Województwa 
Opolskiego na 2014 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022. 

4. Zaopiniowanie  projektu uchwały budŜetowej Województwa Opolskiego na 2015 
rok. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka 
Województwa Opolskiego. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 
Województwa Opolskiego na 2015 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2014 roku. 

8. Sprawy róŜne. 
 

*  *  * 
 

Z.ZIÓŁKO , Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa przywitał członków 
Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad.  
Poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowych punktów. Następnie 
Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe 
sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w 
porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. 
Porządek obrad posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 
*  *  * 

 

 
Ad. 1. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2018. 
Ad. 2.  
Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Województwa Opolskiego 
na 2014 rok. 
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S.MAZUR (Skarbnik Województwa) – omówił przedmiotowe projekty uchwał – w załączeniu. 
 
Z.ZIÓŁKO –  czy są pytania? 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI (członek Komisji) – tak przewrotnie postawię pytanie, bo właściwie 
odpowiedzi oczekiwałbym za rok – czy jest jakiś margin jakaś geografia przestrzenna tego budŜetu? 
W powiązaniu z liczbą mieszkańców, PKB. Czy jest jakaś analityczna strona tego wszystkiego, która 
by pokazała czy my prowadzimy jakąś politykę średniego nieszczęścia, czy są jakieś biegunowe 
sytuacje? To tylko takie pytania bo podejrzewam, Ŝe na razie nie ma takich analiz. 
 
A.BUŁA (członek Komisji / Marszałek Województwa) – mówimy teraz o zmianach w budŜecie na 
2014. 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI  – dobrze. Troszeczkę wybiegłem w przód. Do zmian na 2014 nie mam pytań 
choć jedno rzutuje na drugie i wyraźnie widać ten limit 2018 roku. Bo w 2018 kto nie wykorzysta – 
podobno – tego co naleŜy, to mu zabiorą. A jak mają nam zabrać, to mamy kumulację i patrząc na lata 
2015-2016, następne 2 lata to tam jest o 50% więcej nakładów skumulowanych. 
 
S.MAZUR – ta uwaga R.Zembaczyńskiego oczywiście dotyczy wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2015-2022 gdzie rzeczywiście taka prognoza ma taki wzrost kwot. To jest fakt. 
 
Z.ZIÓŁKO  –  czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? – nie było.  Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2018? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4   „PRZECIW” – 1   „WSTRZYMAŁ SI Ę” – 0 

 
K.PYZIAK  – kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
Województwa Opolskiego na 2014 rok? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4   „PRZECIW” – 1   „WSTRZYMAŁ SI Ę” – 0 

 
R.ZEMBACZY ŃSKI  – prosiłbym, aby gdzieś zapisać, Ŝe jest taki mój wniosek, Ŝeby pokazać jak ten 
budŜet i jak ta wieloletnia prognoza wygląda w terenie, czy jest to zgodne ze Strategią Rozwoju 
Województwa. 
 
Z.ZIÓŁKO  – zostanie adnotowane. 
 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018. 
 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie zmiany 
budŜetu Województwa Opolskiego na 2014 rok. 
 
 
Ad. 3.  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022. 
Ad. 4.  
Zaopiniowanie  projektu uchwały budŜetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok. 
 
Z.ZIÓŁKO – stosowne materiału otrzymali wszyscy członkowie Komisji, a dodatkowo tematy były 
juŜ przedmiotem obrad pozostałych komisji. W związku z tym proponuje przejść do zadawania pytań 
– pytań nie było. 
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Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4   „PRZECIW” – 1   „WSTRZYMAŁ SI Ę” – 0 

 
K.PYZIAK  – kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4   „PRZECIW” – 1   „WSTRZYMAŁ SI Ę” – 0 

 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022. 
 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały 
budŜetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok. 
 
 
Ad. 5.      
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka 
Województwa Opolskiego. 
 
Z.ZIÓŁKO – projekt uchwały przedstawi dyrektor Biura Sejmiku. 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI  – czy Pan Marszałek będzie uprzejmy przeprowadzić się do Opola, Ŝeby być w 
pełni dyspozycyjnym? Kiedy poprzedni przyszedł Pan na rok, to rozumiem, Ŝe dojazdy to fajna 
sprawa. Ale kiedy jest juŜ 4 lata, to byłoby dobrze, Ŝeby Pan miał jakiś apartament lub mieszkanie w 
Opolu. 
 
A.BUŁA  – na razie staram się wypełniać swoje obowiązki bez ograniczeń czasowych. W tamtym 
tygodniu tak to wyglądało, Ŝe codziennie było coś do 17-stej lub 18-stej. Ten tydzień teŜ wcale nie jest 
lepszy, bo jeszcze dziś mam spotkanie z firmą, która ma plany inwestycyjne i będzie to o 16-stej. Jest 
teŜ rodzina i jest to swego rodzaju taka odskocznia jeŜeli człowiek spędzi chociaŜ wieczór z rodziną. 
TakŜe nie planuje tego dla swojej higieny psychicznej. 
 
S.RAKOCZY (członek Komisji) – ja teŜ się troszczę o Marszałka, ale chciałem powiedzieć, Ŝe nie 
ma aŜ tak źle. Mój dzień pracy zaczyna się o 7 a kończy przewaŜnie o 23 i do domu w ogóle nie 
wracam – a Marszałek jest nawet młodszy ode mnie. 
 
A.BUŁA  – jeszcze uzupełnię – mam zagwarantowany taki pokoik w Filharmonii Opolskiej bo moŜe 
się taka sytuacja zdarzyć, Ŝe skończę bardzo późno.  
 
D.CEDRO (dyrektor Biura Sejmiku)  – omówił przedmiotowy projekt uchwały – w załączeniu. 
  
Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania? 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI  – tak pół Ŝartem pół serio mam pytanie o odpowiedzialność cywilną – czy 
Marszałek będzie miał ubezpieczenie od odpowiedzialności za nietrafione decyzje w inwestycje? – to 
co w świecie medycznym przewiduje robić. Oczywiście wiem, Ŝe nie będzie miał, ale 
odpowiedzialność jest duŜa. 
 
D.CEDRO – myślę, Ŝe Sejmik tą odpowiedzialność wyciąga co sesję. Ale moŜe da się od tego 
ubezpieczyć, bo dzisiaj moŜna w zasadzie od wszystkiego. 
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Z.ZIÓŁKO  – tylko nie kaŜda stawka ubezpieczyciela odpowiada temu, który chce się ubezpieczyć, 
bo przy takim ryzyku podejrzewam, Ŝe składka takiego ubezpieczenia byłaby horrendalna. 
 
S.RAKOCZY  – tak na marginesie, odnosząc się do tego co powiedział R.Zembaczyński – wiele 
nieszczęść w Polsce bierze się stąd, Ŝe jest pewne pomieszanie pojęć i nieadekwatność wynagrodzeń 
do ponoszonej odpowiedzialności. Osobiście znam kilku wójtów, którzy mają zarobki na tym 
poziomie albo wyŜszym, takŜe całość dyskusji jest zbędna. 
 
Z.ZIÓŁKO – myślę, Ŝe ten temat jest wszystkim znany i jeŜeli myślenie ustawodawcy dalej pójdzie 
w tym kierunku, to prawdopodobnie będziemy musieli brać kandydatów na marszałków z łapanki. 
Tak rzeczywiście moŜe być, bo jeŜeli w Polsce zacznie się rozwijać biznes i będą potrzebni 
menadŜerowie, to moŜe zabraknąć ludzi, którzy mają do tego smykałkę, i w ogóle zabraknie tego dla 
samorządów. Czy są jeszcze pytania? – nie było.  
Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁO ŚNIE „ZA” 
 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Marszałka Województwa Opolskiego. 
 
 
Ad. 6.      
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 
Województwa Opolskiego na 2015 rok. 
 
Z.ZIÓŁKO  – projekt uchwały jest wszystkim doskonale znany, jest to taka ramówka przyjmowana 
co roku, która później i tak jest na bieŜąco uzupełniana. Czy są pytania? 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI  – juŜ na Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki zwróciłem 
uwagę, Ŝe na część tych tematów szkoda w ogóle czasu, bo ani na to nie mamy wpływu, ani ta wiedza 
jest nam nie jest nam do niczego potrzebna. Więc naleŜy przesiać te tematy, które są obligatoryjne od 
tych, które są fakultatywne – to po pierwsze. A po drugie to departamenty przedstawiły propozycje 
tematów do planu pracy, a nie komisje, które nie miały czasu, Ŝeby się nad tym zastanowić. Na naszej 
Komisji przez chwilę zastanawiałem się nad tematem Odry, ale teŜ takich tematów znajdziemy więcej, 
gdzie trzeba byłoby po prostu popracować nad tym. Dlatego mam taką sugestię, Ŝeby przyjąć, Ŝe to 
jest plan roboczy, który będzie moŜna udoskonalić poprzez siatkę poszczególnych tematów. 
 
Z.ZIÓŁKO  – w związku z tym, Ŝe pracujemy na tym planem w trybie szpitalnego oddziału 
ratunkowego, dlatego Ŝe jest końcówka roku, a pewne terminy są nieprzekraczalne i musimy ich 
dotrzymać, a nie było rzeczywiście czasu Ŝeby nad tym popracować, propozycja R.Zembaczyńskiego 
jest zasadna. Czy są jeszcze pytania? – nie było. 
Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 3   „PRZECIW” – 0   „WSTRZYMAŁ SI Ę” – 2 

 
***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. 
 
 
Ad. 7.      
Sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2014 roku. 
 
T.HANZEL (z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych) – omówił 
przedmiotową informację – w załączeniu. 
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Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania? – nie było. Stwierdzam, Ŝe Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
***WNIOSEK***  Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2014 roku. 
 
 
Ad. 8.      
Sprawy róŜne. 
 
Z.ZIÓŁKO – w tym punkcie nie mamy Ŝadnych spraw do omówienia.  
 
 

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

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1445 

Czas trwania posiedzenia – 45 minut 
 
 

              Przewodniczący Komisji 
                    Finansów i Mienia Województwa 

 

                 ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

  

 


