
PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej

z posiedzenia VIII/15 w dniu 24 listopada 2015 roku

Posiedzenie  odbyło  się  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego
w Opolu w sali konferencyjnej nr 3. 
Lista  obecności  członków Komisji,  lista  zaproszonych  gości  oraz  uchwała  z  posiedzenia
w załączeniu. 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 900 zakończyło o godz. 1000. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski.

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy
Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2022,
- uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok.

3. Sprawy różne.

Przewodnicz ący  Komisji  Dariusz  Byczkowski  przywitał  członków  komisji  oraz

zaproszonych gości. Przewodniczący stwierdził quorum i odczytał porządek obrad.

Porządek obrad posiedzenia został przyj ęty jednogło śnie. 

Ad. 1.   

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyj ęcia  Programu  Współpracy
Samorz ądu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarz ądowymi  oraz
Podmiotami Prowadz ącymi Działalno ść Pożytku Publicznego na 2016 rok.

Ze  względu  na  omówienie  oraz  zapoznanie  się  przez  wszystkich  członków  komisji
z   projektem  uchwały  na  pozostałych  posiedzeniach  Komisji  Sejmiku  Województwa
Opolskiego Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Głosowanie
„Za” - 3     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0

Ad. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

− uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2016 – 2022,
− uchwalenia bud żetu Województwa Opolskiego na 2016 rok.

Ze  względu  na  omówienie  oraz  zapoznanie  się  przez  wszystkich  członków  komisji
z   projektami  uchwał  na  pozostałych  posiedzeniach  Komisji  Sejmiku  Województwa
Opolskiego Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
− uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2022,
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Głosowanie
„Za” - 2     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 1

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
− uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok.

Głosowanie
„Za” - 2     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 1

Członkowie  Komisji  Pani Karina Grelich – Deszczka oraz Pan Herbert  Czaja przybyli  na
posiedzenie do punktu 3.

Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji oraz zaproszonym gościom za udział
w posiedzeniu i zamknął obrady.
Zakończenie o godz. 1000.

                                                                                                              Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                           Dariusz Byczkowski

                                                                                                          
Protokołowała:
Katarzyna Kula

                                                                  

2


