
Protokół Nr XII/2015 

z dwunastej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 
z dnia 3 września 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. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram 

obrady XII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

 Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (23 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 XI 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).  

 
Na salę obrad przybył radny Przemysław Kubów (obecnych 24). 

 

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

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (Nr 
XII/71/15) 
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 XII/71/15).  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XII/72/15) 
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 XII/72/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 



Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny K. Górski – w sprawie informacji umieszczonej w NTO dot. kondycji finansowej samorządów 

lokalnych, z której wynikało, iż w powiecie głubczyckim przypada 1300 zł na jednego mieszkańca, a 

w opolskim 545 zł. 

Starosta wyjaśnił, iż ranking ten dotyczył dochodów samorządów w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. Zarząd nie ma wpływu na dochody powiatu. Im bardziej liczny powiat, tym mniejsze 

jego średnie dochody per capita. Oznacza to, że system finansowania najmocniej zasila najmniejsze 

jednostki powiatowe. Poza tym, jesteśmy powiatem, który ma wspólne służby z Miastem Opole, np. 

środki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Pożarnej są w budżecie Miasta Opola.  

- radny N. Halupczok – w sprawie zbyt późnej wysyłki materiałów na sesję. 

Sekretarz poinformowała, iż statut zobowiązuje nas do wysyłania materiałów na 7 dni przed terminem 

sesji i termin ten jest dotrzymywany. 

- radny K. Górski – w sprawie wprowadzenia funkcji automatycznego potwierdzania odbioru e-maili 

przez radnych. 

Sekretarz wyjaśniła, iż zainstalowany na tabletach program android nie posiada takiej funkcji, ale 

każdy radny może potwierdzić odbiór materiałów wysyłając e-maila do Biura Rady 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący zaprosił w imieniu Starosty wszystkich radnych na 

Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbędą się 12-13 września 2015 r. w Brynicy.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.10.20 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


