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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 2/14 

Komisji Finansów i Mienia Województwa 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 9 grudnia 2014r. 
 

 
Rozpoczęcie – godz. 1500 
 
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. Analiza wniosków komisji stałych do projektu budŜetu Województwa Opolskiego 
na 2015 rok – stanowisko Komisji Finansów i Mienia Województwa. 

2. Analiza wniosków radnych do projektu budŜetu Województwa Opolskiego na 
2015 rok, złoŜonych do Zarządu Województwa – stanowisko Komisji Finansów i 
mienia Województwa. 

3. Sformułowanie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budŜetowej Województwa 
Opolskiego na 2015 rok – podjęcie uchwały. 

 
*  *  * 

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

 
*  *  * 

 

 
Ad. 1. 
Analiza wniosków komisji stałych do projektu budŜetu Województwa Opolskiego na 
2015 rok – stanowisko Komisji Finansów i Mienia Województwa. 
 
Z.ZIÓŁKO – w pierwszym punkcie omówimy wnioski zgłoszone do budŜetu przez poszczególne 
komisje stałe sejmiku. Zaczniemy od Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, która nie 
zgłosiła Ŝadnych wniosków, i tu korzystając z obecności Przewodniczącego Sejmiku Norberta 
Krajczego oddaję głos. 
 
N.KRAJCZY (Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych) – dziękuję. 
Tak jak Pan Przewodniczący Ziółko powiedział, praktycznie przegłosowano nie jednogłośnie – przy 
jednym głosie wstrzymującym się – projekt wieloletniej prognozy finansowej i projekt budŜetu na 
2015 rok. Natomiast Komisja nie zgłosiła Ŝadnych wniosków. 
 
Z.ZIÓŁKO  – czy są jakieś pytania do Przewodniczącego N.Krajczego? – nie było. Dziękuję i Ŝyczę 
owocnych negocjacji w NFZ. Zatem przechodzimy dalej i jak mam zapisane – wszystkie komisje stałe 
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sejmiku pozytywnie zaopiniowały projekt budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok. Niektóre z 
komisji sformułowały wnioski do budŜetu. 
Wniosek Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 25 września br. – czyli 
jeszcze z posiedzenia poprzedzającego posiedzenia budŜetowe – gdzie Komisja wnosi o 
zabezpieczenie wkładu własnego 100tys. zł do projektu „Lekkoatletyka sportem dla kaŜdego”. 
Stanowisko Zarządu Województwa w stosunku do tego wniosku – Zarząd nie uwzględnił wniosku w 
projekcie budŜetu na 2015 rok, poniewaŜ nie ma moŜliwości bezpośredniego zabezpieczenia w 
budŜecie określonej kwoty na realizację konkretnego zadania z dziedziny sportu. Realizacja zadań 
samorządu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej odbywa się poprzez ogłaszanie 
otwartych konkursów ofert na podstawie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. W budŜecie Województwa Opolskiego na rok 2015 zostały 
zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na realizację tych zadań, w tym 200tys. zł. na wkłady 
własne dla organizacji poŜytku publicznego do projektów zewnętrznych. 
Czy Zarząd Województwa chciałby coś dodać do tego stanowiska? – nie. 
Czy Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu chciałby coś dodać w tym temacie? 
 
H.KOŁODZIEJ (Przewodnicz ący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu)  – uwaŜam, Ŝe 
uzasadnienie w tym temacie było całkowicie konkretne i są te środki w ramach tych 200tys. zł. 
 
Z.ZIÓŁKO  – czy są jeszcze jakieś uwagi do tego wniosku? – nie było. W takim razie kto z członków 
Komisji Finansów jest za podtrzymaniem stanowiska Zarządu Województwa i odrzuceniem tego 
wniosku?  
 

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

 
Z.ZIÓŁKO  – kolejny wniosek zgłosiła Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 października 
2014 roku, o zakup wyposaŜenia ruchomego bloku operacyjnego wraz z zapleczem dla OCR 
Korfantów – kwota 2,83mln zł. 
Stanowisko Zarządu w stosunku do tego wniosku – Zarząd nie uwzględnił wniosku w projekcie 
budŜetu na 2015 rok z uwagi na bardzo ograniczone środki na wydatki majątkowe. 
Czy Zarząd Województwa chciałby coś dodać do swojego stanowiska? – nie. 
Czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałby coś dodać w tym temacie? 
 
D.BYCZKOWSKI (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – nie. 
 
Z.ZIÓŁKO –  wobec tego kto z członków Komisji Finansów jest za podtrzymaniem stanowiska 
Zarządu Województwa i odrzuceniem tego wniosku?  
 

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

 
Z.ZIÓŁKO  – dziękuję. Szanowni Państwo, pozostałe stanowiska komisji stałych sejmiku:  
– Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu nie zgłosiła wniosków do projektu budŜetu na 
2015 rok, 
– Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki nie zgłosiła wniosków do projektu budŜetu na 
2015 rok, 
– Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi nie zgłosiła wniosków do projektu budŜetu na 2015 
rok, 
– Komisja Finansów i Mienia Województwa nie zgłosiła wniosków do projektu budŜetu na 2015 rok. 
 
 
Ad. 2.  
Analiza wniosków radnych do projektu budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok, 
złoŜonych do Zarządu Województwa – stanowisko Komisji Finansów i mienia 
Województwa. 
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Z.ZIÓŁKO – Szanowni państwo przechodzimy do indywidualnych wniosków radnych zgłoszonych 
do projektu budŜetu na 2015 rok do Zarządu Województwa.  
Jako pierwszy mamy wniosek radnego Józefa Śliwy w sprawie ujęcia w projekcie budŜetu 
Województwa Opolskiego na 2015 rok modernizacji DW nr378 na odcinku Grodków-granica państwa 
(14km). 
Stanowisko Zarządu Województwa – Zarząd nie uwzględnił wniosku w projekcie budŜetu na 2015 
rok. W ramach budŜetu na 2015 rok zabezpieczono wstępnie środki finansowe na rozbudowę DW       
nr378 w miejscowości Gnojna w ramach odnowy dróg. Przewiduje się równieŜ, Ŝe oszczędności 
poprzetargowe na innych zadaniach zostaną przesunięte na działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Gnojna. Natomiast brak jest moŜliwości wpisania 
do budŜetu Województwa Opolskiego kwoty rzędu 15-20mln zło. jedynie na DW nr378. Tak 
kapitałochłonne zadania realizowane są tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego, co w przypadku DW nr378 nie jest moŜliwe. 
Czy Zarząd Województwa chciałby coś dodać do swojego stanowiska? – nie 
Czy ktoś z członków Komisji chciałby coś dodać w tym temacie? 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI (członek Komisji) – przepraszam autora jeśli jest obecny na Sali, ale to trochę 
śmieszny wniosek. To jest droga, gdzie jest znikomy ruch w stosunku do rzeczywiście innych dróg 
wojewódzkich. Trzeba byłoby podać jakie tam jest natęŜenie ruchu itd. i wówczas stanowisko Zarządu 
Województwa będzie bardziej zrozumiałe.  
 
Z.ZIÓŁKO – dziękuję. Myślę, Ŝe Zarząd przyjął takie stanowisko nie tylko ze względu na brak 
finansów, ale równieŜ znając te argumenty, których uŜył R.Zembaczyński m.in. o natęŜeniu ruchu. 
Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego wniosku? – nie było. 
Kto z członków Komisji Finansów jest za podtrzymaniem stanowiska Zarządu Województwa               
i odrzuceniem przedmiotowego wniosku? 
 

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

 
Z.ZIÓŁKO – następnie mamy wnioski radnej Ewy Marzec o ujęcie w projekcie budŜetu 
Województwa Opolskiego na 2015 rok: 
1) remontu DW nr423 w miejscowości Januszkowice, 
2) zakupu dla klubu sportowego PV Volley Krapkowice sprzętu sportowego oraz odzieŜy sportowej  

dla zawodników ww. klubu, 
3)zakupu samochodu dla StraŜy Miejskiej w Zdzieszowicach. 
Stanowisko Zarządu Województwa w odniesieniu do zgłoszonych wniosków: 

1) Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budŜetu na 2015 rok. Gmina 
Zdzieszowice złoŜyła wniosek w sprawie wykonania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 
w miejscowości Januszkowice zgodnie z zasadami Uchwały Nr 2970/2012 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ogólnych zasad 
realizacji zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jst, w którym 
zadeklarowała partycypację w wykonaniu przedmiotowego zadania. Jednak z uwagi na 
ograniczone środki na zadania drogowe w 2015 r. wniosek nie został uwzględniony. 

2) Zarząd Województwa nie uwzględnił równieŜ wniosków 2 i 3 w projekcie budŜetu na 2015 
rok. Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej, to sprawa zgłoszona w ogóle nie pod tym 
adresem – to zadanie gminy.  
Natomiast w przypadku zakupu sprzętu sportowego jest cała procedura konkursowa do której 
moŜna startować w ramach otwartych konkursów ofert. 

Czy do stanowisk Zarządu są jakieś pytania bądź uwagi? – nie było. 
Kto z członków Komisji Finansów jest za podtrzymaniem stanowisk Zarządu Województwa                
i odrzuceniem przedmiotowych wniosków? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 
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Z.ZIÓŁKO –  następnie mamy wniosek radnego Bogusława Wierdaka w sprawie ujęcia w projekcie 
budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok budowy chodnika w ciągu DW nr406 w miejscowości 
Piątkowice. 
Stanowisko Zarządu Województwa – zadanie to jest przygotowane pod względem dokumentacyjnym 
ale brak jest moŜliwości na pozyskanie na nie środków zewnętrznych. Ponadto nie jest to inwestycja 
strategiczna ze względu na połoŜenie poza głównymi ciągami dróg wojewódzkich. Biorąc pod uwagę 
powyŜsze oraz ograniczone środki na zadania drogowe w 2015 r. 
Czy do stanowiska Zarządu Województwa są jakieś pytania bądź uwagi? – nie było. 
Kto z członków Komisji Finansów jest za podtrzymaniem stanowiska Zarządu Województwa              
i odrzuceniem przedmiotowego wniosku? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 
 
Z.ZIÓŁKO  – następnie mamy wnioski radnego Herberta Czaji: 
1)  o ujęcie w budŜecie Województwa Opolskiego na 2015 rok dofinansowania kwotą 200tys. zł  XII 

Wystawy Zwierząt Hodowlanych, 
2) ujęcia w zadaniach WFOŚiGW dofinansowania zadania pn. wapnowanie gleb zakwaszanych 

województwa przez okres 3 lat. 
Stanowisko Zarządu Województwa – w odniesieniu do pierwszego wniosku Zarząd Województwa nie 
uwzględnił go w projekcie budŜetu na 2015 r. z uwagi na bardzo ograniczone środki na działania z 
zakresu rolnictwa. 
Natomiast jeśli chodzi o drugi wniosek, zadanie nie wpisuje się w zakres kompetencji samorządu 
województwa. Wniosek winien być zgłoszony przez zainteresowanych rolników lub Izby Rolniczej do 
WFOŚIGW. WFOŚiGW moŜe dofinansować jedynie oczyszczanie gleb z zanieczyszczeń 
przemysłowych. 
Czy do stanowisk Zarządu Województwa są jakieś pytania bądź uwagi? – nie było. 
Kto z członków Komisji Finansów jest za podtrzymaniem stanowisk Zarządu Województwa                     
i odrzuceniem przedmiotowych wniosków? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 
 
Z.ZIÓŁKO  – w temacie wapnowania dodam tylko, Ŝe taki jedyny przypadek zdarzył się w 
województwie śląskim, gdyŜ tam udokumentowano i udowodniono, Ŝe rzeczywiście działania 
przemysłowe spowodowały duŜe zanieczyszczenie gleby. I tak udowodnione niejako naukowo te 
kwestie, dały moŜliwość sfinansowania. W przypadku gdy nie ma takich kompleksowo wykonanych 
badań i nie ma  Ŝadnych dowodów, Ŝe rzeczywiście gleby zostały zanieczyszczone przemysłowo, to 
praktycznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani Ŝadne inne źródła 
nie mają moŜliwości sfinansowania wapnowania. 
 
 
Ad. 3.  
Sformułowanie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budŜetowej Województwa 
Opolskiego na 2015 rok – podjęcie uchwały. 
 
Z.ZIÓŁKO – Szanowni Członkowie Komisji przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego 
posiedzenia tj. sformułowania zbiorczej opinii o projekcie budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 
rok. Odczytam treść uchwały nr 2/2/2014 Komisji Finansów i Mienia Województwa w sprawie 
przyjęcia wniosków i opinii Komisji Finansów i Mienia Województwa z posiedzenia 2/14 w dniu       
9 grudnia 2014 r. 
 
Na podstawie §31 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., 
poz. 2201) Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego uchwala, 
co następuje: 
§ 1  Przyjmuje się wnioski do projektu budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok:  

1) wnioski radnych województwa do projektu budŜetu złoŜone do Zarządu Województwa, 
stanowią załącznik nr.1, 
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2) wnioski komisji stałych Sejmiku Województwa Opolskiego do projektu budŜetu, stanowiące 
załącznik nr.2. 

§ 2  Uchwałę niniejszą przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
§ 4  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
  
Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały Komisji ? 
 

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

 
Z.ZIÓŁKO – proponuję równieŜ przegłosować ostateczną opinię Komisji Finansów w odniesieniu do 
projektu budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok tj.  
 
„ Komisja Finansów i Mienia Województwa po dokonaniu szczegółowej analizy projektu 
budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok, jak równieŜ po analizie wniosków komisji 
stałych Sejmiku Województwa Opolskiego, które pozytywnie zaopiniowały projekt budŜetu 
Województwa Opolskiego na 2015 rok /wnioski zbiorcze w załączeniu/, a takŜe wniosków 
Radnych Województwa złoŜonych do Zarządu Województwa Opolskiego, pozytywnie 
opiniuje projekt budŜetu Województwa Opolskiego na 2015 rok”. 
 
Kto jest za przyjęciem tak sformułowanej opinii Komisji o projekcie budŜetu? 
 

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

 
Z.ZIÓŁKO – czy są jeszcze jakieś pytania? 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI – mam taką propozycję, aby opracować taki konspekt dla dziennikarzy             
o tym budŜecie. 
 
A.BUŁA (Marszałek Województwa Opolskiego) – tak będzie. 
 
R.ZEMBACZY ŃSKI – cieszę się ogromnie bo to jest bardzo uŜyteczne, Ŝeby pokazać co ten budŜet 
daje a czego nie daje. 
 
A.BUŁA – radnym równieŜ to przedstawimy, aby widzieć taki obraz ogólny. 
 
Z.ZIÓLKO – czy są jeszcze pytania? – nie było.  
 

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

*  *  * 
 

Zakończenie – godz. 1530 

Czas trwania posiedzenia – 30 minut 
 
 

              Przewodniczący Komisji 
                    Finansów i Mienia Województwa 

 

               ZBIGNIEW ZIÓŁKO 

 


