
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 13/15

Komisji Finansów i Mienia Województwa
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 9 grudnia 2015r.

Rozpoczęcie – godz. 1305

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.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej na lata 2015-2022.
2. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Województwa

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

Województwa Opolskiego na 2016 rok.
4. Sprawozdanie  z  realizacji  Priorytetów  komponentu  regionalnego  w  ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2015 r.
5. Sprawy różne.

*  *  *

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. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2022.
Ad. 2. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego
na 2015 rok.

S.MAZUR  (Skarbnik  Województwa  Opolskiego)  –  omówił  przedmiotowe  projekty  uchwał
(w załączeniu XII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego).

Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania bądź uwagi do omówionych projektów uchwał? 

R.ZEMBACZY ŃSKI (członek Komisji) – lubimy przesuwać większe kwoty. No ale trudno jak nie
ma nic.
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Z.ZIÓŁKO  –  czy  są  jeszcze  pytania  bądź  uwagi?  -  nie  było.  Kto  jest  „za”  pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-
2022?

GŁOSOWANIE
„ZA” - 4     „PRZECIW” - 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” - 1

Z.ZIÓŁKO  –  kto  jest  „za”  pozytywnym  zaopiniowaniem projektu uchwały  w  sprawie  zmiany
budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok?

GŁOSOWANIE
„ZA” - 4     „PRZECIW” - 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” - 1

***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

*** WNIOSEK *** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.

Ad. 3. 
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia planu  pracy  Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2016 rok.

Z.ZIÓŁKO – omówił przedmiotowy projekt uchwały (w załączeniu XII sesji Sejmiku Województwa
Opolskiego). Czy są pytania?

R.ZEMBACZY ŃSKI –  nie wiem w jakim czasie, ale wydaje mi się, że w ślad za tym czym jest
Regionalna  Strategia  Innowacji  Województwa  Opolskiego  do  roku  2020  powinniśmy  opracować
budżet  realizacji  wydatków  na  realizację  tej  Strategii.  To  wynika  z  tego  dokumentu.  Nie  ulega
wątpliwości, że bez tego budżetu nie uda się zrealizować unijnych planów strategicznych. Wydaje mi
się, że powinniśmy wpisać bez terminu, bo to już Marszałek ustali kiedy będzie chciał opracować
wieloletni  budżet  dla  realizacji  Strategii  Innowacji  Województwa Opolskiego i  jednocześnie przy
okazji nasze  roczne, które powinny być wkomponowane w budżet 2016 i lat  następnych. Tak więc
zgłaszam tą rzecz jako rzecz kompletnie nieprzygotowaną do obróbki ale konieczną.

Z.ZIÓŁKO – rozumiem, że moglibyśmy pozytywnie zaopiniować z tą uwagę, że oczekiwalibyśmy
od Marszałka informacji czy jest w stanie jeszcze na ten rok na przykład przewidzieć  nowelizację
budżetu  z  zarezerwowaniem  takiej  kwoty  czy  ewentualnie  byłoby  to  związane  z  pracami  nad
kolejnym budżetem na rok 2017. Coś takiego rozumiem?

R.ZEMBACZY ŃSKI – tak, z tym że ja się nie dam przekonać, że OCRG ma kasę i zadania i oni to
realizują. W tej Strategii jest dużo zadań zależnych od Marszałka.

Z.ZIÓŁKO – trudno tu przewidzieć jakiś termin więc tylko ku rozważeniu.

R.ZEMBACZY ŃSKI –  myślę, że to jest problem ogólnopolski. Skoro nie znalazły się w żadnych
dokumentach zapisy, poza tym co OCRG ma robić i  nie przewiduje w ogóle funduszy na zadania
zapisane w tej Strategii.  Ja zgłosiłem dzisiaj interpelację, gdzie jest 12 czy 13 pytań – ktoś  na te
pytania będzie odpowiadał gdzie jesteśmy, co za to możemy zrobić itd.

Z.ZIÓŁKO –  rozumiem. W takim razie zawrzemy taką uwagę i prosiłbym również, że jak będzie
opinia do tej uchwały na sesji, żeby zawrzeć to, że jest taka sugestia ze strony Komisji.

R.ZEMBACZY ŃSKI  –  muszą  być  finansowania niekonwencjonalne  i  nie  stosowane dotychczas
środki i sposoby działania.
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J.PARTYKA (p.o. z-cy dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych) – jeśli
dobrze rozumiem, to mowa jest tutaj o finansowaniu zadań  wynikających z Regionalnej Strategii.
Generalnie zasada została taka przyjęta, że te zadania, te obszary które są w Strategii wpisane będą
realizowane w ramach RPO – w ramach tych zadań, które są wdrażane w RPO. Chyba, że tutaj chodzi
jeszcze o jakby poszerzenie - tak?

R.ZEMBACZY ŃSKI  – nie. Strategia jakby wychodzi w ogóle daleko poza to. Została przyjęta i nic.

J.PARTYKA – nie, generalnie to co jest wpisane w Strategii, te kierunki działań jakby przekładają się
na zadania w RPO finansowane środkami unijnymi.

R.ZEMBACZY ŃSKI – dobrze, ale … środki publiczne  na dofinansowanie inwestycji. Tędy dążymy
tak?

J.PARTYKA  – nie. Na dofinansowanie inwestycji, które będą wpisywać się w ramach Regionalnej
Strategii Innowacji, to te środki będą z jednej strony pochodzić z RPO, a drugiej strony z wkładu
własnego  beneficjentów.  Rozumiem,  że  chodzi  o  zagwarantowanie  jeszcze  innego  źródła
finansowania jeśli chodzi o te inwestycje.

R.ZEMBACZY ŃSKI – to nie są moje pomysły. Ja tylko to przeczytałem i nie znajduję odpowiedzi
jak to ma być i skąd. Dlatego prowokacyjnie mówię o budżecie na innowacje.

Z.ZIÓŁKO – czyli to nie jest związane z konkretnymi projektami – tak to rozumiem – tylko, żeby to
było jakby niejako na opracowanie osobnej strategii związanej z innowacjami.

R.ZEMBACZY ŃSKI – nie, ona jest opracowana ale chodzi o realizację.

Z.ZIÓŁKO – chodzi o to by zacząć ją realizować.

R.ZEMBACZY ŃSKI – no właśnie.

Z.ZIÓŁKO  – to w takim razie bez propozycji terminu, ale taka sugestia będzie do Marszałka by wziął
to  pod  uwagę.  Czy  są  jeszcze  jakieś  propozycje?  -  nie  było.  Kto  jest  „za”  pozytywnym
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

***WNIOSEK***  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie
uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2016 rok.
Jednocześnie  Komisja  zwraca  się  do  Zarządu Województwa  z  wnioskiem o  rozważenie
ujęcia  w  planie  pracy  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  na  2016  rok  (w  dogodnym
terminie) tematu poświęconego dyskusji  nad koncepcją  dalszego budżetowania realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. 

Ad. 4. 
Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2015 r.

J.PARTYKA (p.o.  z-cy  dyrektora Departamentu Koordynacji  Programów Operacyjnych)   –
omówił przedmiotowe sprawozdanie – w załączeniu.

Z.ZIÓŁKO – czy są pytania? 
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R.ZEMBACZY ŃSKI  –  jaki  jest  poziom kontroli  już  rozliczonych  zadań?  Mówię  o  kontrolach
zewnętrznych – czy one się zaczęły czy…?

J.PARTYKA –  generalnie jeśli chodzi o kontrole, to one są prowadzone cały czas. Jeżeli chodzi o
kontrole zewnętrzne, to taką instytucją kontrolującą jest Urząd Kontroli Skarbowej, który prowadzi
audyty operacji, audyty systemu, i te audyty są prowadzone rokrocznie. Z tym, że tutaj jest nieco inna
sytuacja  niż  w  przypadku  RPO,  ponieważ  z  racji  tego,  że  Instytucją  Zarządzającą  jest  tutaj
Ministerstwo więc jakby intensywność tych kontroli nie jest tak duża jak na regionalnych programach
operacyjnych, gdzie rokrocznie u nas jest badanych kilkadziesiąt projektów. Tam ta intensywność jest
mniejsza, ponieważ główny nacisk jakby jest prowadzony na ten komponent krajowy i na kontrolę
tych  dużych  projektów  realizowanych  w  komponencie  krajowym. UKS  jakby  prowadzi  bieżący
nadzór  nad realizacją  programu.  Oprócz tego jak pamiętam też  już  były  dwukrotnie   kontrole  z
Komisji Europejskiej u naszym Województwie. Wygląda to tak, że generalnie Komisja Europejska
przyjeżdża  do  Instytucji  Zarządzającej  i  jest  robiony  harmonogram  objazdowy  po  wszystkich
województwach, no i właśnie wtedy przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjeżdżają na dzień lub
dwa również do nas i też wybierają kilka projektów – przeważnie około 5 – które kontrolują tutaj na
miejscu, a potem  przekazywane jest sprawozdanie. Oczywiście też są prowadzone kontrole przez
instytucje niezależne typu RIO – jeżeli kontroluje budżet Województwa, to też zawsze prowadzone są
kontrole projektów.  Także te kontrole są cały czas prowadzone  i one będą prowadzone bo też okres
trwałości zobowiązuje beneficjentów do tego, żeby realizować  projekty i utrzymać  efekty. Oprócz
tego my też w ramach swoich zadań jako Instytucja Pośrednicząca prowadzimy kontrole projektów.
Także na każdym etapie wszystko jest pod kontrolą.

Z.ZIÓŁKO  – czy są jeszcze pytania? - nie było. Stwierdzam, że Komisja przyjęła sprawozdanie.

***WNIOSEK*** Komisja  przyj ęła  sprawozdanie  z  realizacji  Priorytetów  komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze
2015 r.

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. 1345

Czas trwania posiedzenia – 40 minut 

   

Przewodniczący Komisji
Finansów i Mienia Województwa

ZBIGNIEW ZIÓŁKO

4


