
Protokół Nr IX/2015 

z dziewiątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 o godz. 8.30 wypowiadając formułę: ”Otwieram 

obrady IX sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

 Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (20 radnych) prawomocności obrad, 

Przewodniczący zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad: 

 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r., 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad. 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

 
Ad.6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (Nr 
IX/63/15) 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd przygotował propozycję zmian w tegorocznym budżecie.  

W uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały szczegółowo wyjaśniono potrzebę dokonanych 

zmian.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (Nr IX/63/15).  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr IX/64/15) 
Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę zmiany 

tej uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr IX/64/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 



Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I 

z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pawła Piotra Smolarka, 

wybranego do Rady Powiatu Opolskiego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 14 – KWW Mniejszość 

Niemiecka, z powodu śmierci.  

Starosta Opolski zaprosił radnych do udziału w Dożynkach Powiatowych, które odbędą się 13 

września 2015 r. w Brynicy. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.8.45  wypowiadając formułę „Zamykam obrady IX sesji 

Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 


