
Protokół Nr X/2015 

z dziesiątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 
z dnia 21 lipca 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. 9.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram 

obrady X sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

 Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) prawomocności obrad, 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pawła Smolarka z 

powodu śmierci,  Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie 

obsadzenia mandatu radnego, na wakujący mandat wstąpił Pan Henryk Horst Wodausz – kandydat z 

listy nr 14 – KWW Mniejszość Niemiecka, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 

2014 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. 

 

 Przewodniczący rady odczytał teraz treść ślubowania i poprosił radnego, aby złożył ślubowanie 

poprzez wypowiedzenie formuły: 

 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 

suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji innych praw Rzeczypospolitej 

Polskiej”. 

 

Treść ślubowania radny otrzymał przed sesją. 

 

Następnie 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, 

c) ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.  

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 IX sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (22 głosami) 

 
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 

X/65/15) 
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 X/65/15).  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr X/66/15) 
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 X/66/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

 

c) ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Nr X/67/15) 
Przewodniczący przypomniał, iż Rada Powiatu Opolskiego podjęła w dniu 18 czerwca 2015r. uchwałę 

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. Zgodnie z wyrokiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwała dotycząca diet winna być opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. W celu uniknięcia wszczęcia postępowania nadzorczego 

wobec uchwały Nr VIII/59/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2015r. przygotowano 

projekt uchwały, w którym umieszczono zapis dotyczący publikacji uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. Kwoty diet ustalone w miesiącu czerwcu oraz zasady 

wypłacania diet pozostają bez zmian. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny J. Karpa złożył wniosek o wykreślenie paragrafu 3 uchwały, w którym jest mowa, że na 

pisemny wniosek radnego z przysługującej diety można dokonać potrąceń na wskazany cel. Radny 

przytoczył zapis art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym rada powiatu 

przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcję pełnioną przez radnego. Według radnego cel 

ten został jasno określony, nie można zatem decydować o przeznaczeniu środków, które wcześniej 

Rada uchwaliła. I bez tego zapisu radny może przeznaczyć swoją dietę na dowolnie wybrany cel. 

Radny J. Krzesiński przypomniał, że każdy projekt uchwały poddany jest określonej procedurze, 

zgodnie z którą zawsze opiniowany jest przez radcę prawnego.  

Radny Karpa uważa, iż brak jest podstawy prawnej w uzasadnieniu do uchwały. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że podstawa prawna określa szkielet uchwały. Deklaracje radnych o 

przeznaczeniu części lub całości diet na dany cel nie są sprzeczne z prawem.  

Radna A. Trychan dodała, że zapis artykułu przywołanego przez radnego Karpę nie jest kompatybilny 

z tym, co radny zamierzał uzyskać. W uzasadnieniu do uchwały  wcale nie trzeba podawać podstawy 

prawnej. 

Radny K. Górski przypomniał, iż radni podjęli już uchwałę w sprawie ustalenia diet i organ 

Wojewody jej nie uchylił. 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Karpy o wykreślenie paragrafu 3 projektu 

uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 

Za wykreśleniem ww. paragrafu był 1 radny, 19 radnych było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 

 
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Nr X/66/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma p. Tomasza Bednorza z 14 lipca 2015 r. w 

sprawie dokończenia prac poscaleniowych oraz odpowiedzią w tej sprawie. 

Radny P. Kubów zapytał czy wnioskodawca, który otrzymał dotację na renowację organów może z 

niej zrezygnować bez konsekwencji i czy jest odprowadzany podatek z uzyskanej dotacji.  

Sekretarz wyjaśniła, iż można zrezygnować z dotacji bez konsekwencji, a radny K. Wysdak 

poinformował, iż odprowadzany jest jedynie podatek VAT.  

 



Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.9.30  wypowiadając formułę „Zamykam obrady X sesji 

Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


