
Protokół Nr XIII/2015 

trzynastej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 6 listopada 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. 11.00 wypowiadając 

formułę: „Otwieram obrady XIII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) prawomocności 

obrad, Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Zarząd Powiatu, pismem Nr 

RP.0002.13.2015.MA z dnia 30 października 2015 r., zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji projektów uchwał w sprawie: 

 

a) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

(przebudowa drogi powiatowej nr 1702 O w ciągu drogi ul. Wolności w Czarnowąsach), 

b) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

(przebudowa drogi nr 1707 O ul. Kani w Czarnowąsach). 

 

Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z rozszerzonym porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2016, 

b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 

2016 r., 

c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2016 roku, 

d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, 

e) przyjęcia programów: 1. Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020, 2. Powiatowego programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020, 

f) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 

g) wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, 

h) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego, 

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

j) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

k) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, 

l) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do głosowania nad 

rozszerzonym porządkiem obrad, w wyniku którego został om przyjęty jednogłośnie – 22 radnych 



głosowało „za” przedstawionym porządkiem obrad. W związku z powyższym przystąpiono do jego 

realizacji. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr 

XII/2015 sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2015 r. 

Ponieważ żaden z radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu.  

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 

 

Na posiedzenie sesji przybyły: radna Zofia Kotońska i radna Helena Wojtasik. Obecnych na 

sali obrad 24 radnych. 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rok 2016 (Nr XIII/73/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, przygotowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 14 września do 5 

października 2015 r. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Jan Krzesiński zwrócił uwagę, iż program nie zawiera wykazu przedsięwzięć, zapytał o 

wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, czy wszystkie 

społeczności lokalne będą mogły korzystać ze wsparcia swojej działalności oraz zaproponował 

informacje dot. konsultacji przesyłać zainteresowanym podmiotom, drogą elektroniczną. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Stanisław Pakos wyjaśnił, iż program nie jest 

wieloletni tylko roczny, dlatego też nie wskazano żadnych przedsięwzięć. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Powiat nie zleca a jedynie wspiera różnego rodzaju 

imprezy, w związku z czym nie określa także przedsięwzięć. Nie narzuca programu, nie zleca zadań, 

nie sugeruje. Każdego roku organizacje występują z nowymi przedsięwzięciami. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Stanisław Pakos wyjaśnił, iż kwota 55.000 zł 

jest na miarę budżetu Powiatu. Odpowiadając na kolejne pytanie poinformował, iż od lat realizowana 

jest forma ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu Opolskiego w zakładce ogłoszenia i komunikaty 

– konsultacje, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opolu. Wszyscy zainteresowani mają możliwość przekazania swoich propozycji, 

uwag i opinii za pomocą stosownego formularza. Sugestia radnego dot. rozszerzenia tej informacji jest 

do rozważenia. Można to zmienić. Wieloletnie doświadczenie wskazuje jednak, że stowarzyszenia 

docierają do tych informacji. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż wspierane są wszystkie mniejszości narodowe i etniczne. 

Nie ma żadnych ograniczeń. Wszyscy mogą korzystać ze wsparcia. 

Członek Zarządu Powiatu, Pan Krzysztof Wysdak dodał, iż w punkcie VI Priorytetowe 

zadania publiczne ppkt I 3) przedmiotowy dokument zawiera osiem podpunktów dot. wspierania 

imprez.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego 

w 2016 r. (Nr XIII/74/15). 

 



Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w ramach obowiązujących przepisów prawa 

przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. W uzasadnieniu 

opisano procedurę związaną z uzyskaniem opinii w tej sprawie. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Jan Krzesiński zabrał głos w sprawie dyżurów pracy aptek w dni wolne od pracy, w 

porze nocnej oraz w dni świąteczne, na terenie trzech miast: Niemodlina, Ozimka oraz Prószkowa. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Stanisław Pakos wyjaśnił, iż wszystkie 

apteki, od pięciu lat świadczą usługi w zakresie dyżurów nocnych. W tym okresie czasu nie 

odnotowano żadnych skarg i zażaleń. To jest sprawdzone i sprawiedliwe rozwiązanie. 

Starosta dodał, iż Rada Powiatu IV kadencji prowadziła w tej sprawie korespondencję z 

Ministerstwem Zdrowia. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – 1. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta. 

 

c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2016 roku (Nr XIII/75/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przygotowano projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonych portach 

lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Opolskiego statków 

lub innych obiektów pływających na rok 2016 na terenie Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu (Nr XIII/76/15). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż maksymalne stawki opłat obowiązujące w 

danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, 

w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd 

Powiatu przygotował projekt uchwały obniżający stawki za usunięcie pojazdu w związku ze spadkiem 

cen towarów i usług. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Radny Jan Krzesiński zapytał o ilość przechowywanych rowerów i motorowerów. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Pani Wiesława Jaseniuk poinformowała zebranych, iż w 

chwili obecnej nie ma żadnych jednośladów. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

e) przyjęcia programów: 1. Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020, 2. Powiatowego programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-

2020 (Nr XIII/77/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie przygotowano: Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 oraz Powiatowy program profilaktyczny w 

zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 



zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020. Programy zostały poddane konsultacjom 

społecznym. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

f) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (Nr XIII/78/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku koniecznością przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Wojewoda Opolski proponuje Powiatowi Opolskiemu przyjęcie w 

formie powierzenia niektórych zadań z tym związanych, należących do administracji rządowej. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę na realizację takiego 

zadania. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Kazimierz Górski zapytał o ewentualne konsekwencje wynikające z niepodjęcia ww. 

uchwały. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Stanisław Pakos wyjaśnił, iż przepisy 

dotyczące kwalifikacji wojskowej podzielone są na zadania. Część zadań realizuje Wojewoda, a część 

Starosta. Sensownym rozwiązaniem jest, aby Powiat realizował zadanie w całości. Na realizację 

przedmiotowego zadania otrzymujemy dotacje. W przypadku nie podjęcia przygotowanej uchwały 

Wojewoda przedmiotowe zadanie realizowałby samodzielnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

g) wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego (Nr 

XIII/79/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż celem pozyskania środków na aktualizację 

i rozbudowę baz danych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Powiatami województwa opolskiego 

w zakresie prowadzenia Powiatowych zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych przygotowano 

stosowne projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Pani Edyta Wenzel-Borkowska poinformowała 

zebranych, iż trwają prace przygotowawcze nad porozumieniem pomiędzy Powiatami województwa 

opolskiego oraz Miasta Opola w celu pozyskania środków na aktualizację i rozbudowę baz danych 

oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Powiatami w zakresie prowadzenia Powiatowych Zasobów 

Geodezyjnych i Kartograficznych (PZGiK). Przedmiotem porozumienia jest wspólne działanie na 

rzecz budowy e-usług oraz rozbudowy i aktualizacji baz danych PZGiK poprzez wspólne pozyskanie 

środków finansowych w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz środków 

będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju w ramach programu Polska Cyfrowa. Środki  

pozyskane z RPO Województwa Opolskiego mają służyć głównie budowie e-usług związanych z 

udostępnianiem i wymianą danych PZGiK, w tym związanych z Geodezyjną Ewidencją Sieci 

Uzbrojenia Terenu (GESUT). Środki pozyskane od Głównego Geodety Kraju mają służyć głównie 

modernizacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów, budynków i lokali. Główny Geodeta Kraju 

pozyskał w ramach Polski Cyfrowej środki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. 

Przystąpienie do porozumienia jest niezbędne aby wyłonić lidera, który podpisze list intencyjny w 

imieniu pozostałych uczestników porozumienia. Pozyskanie środków w ramach RPO WO na lata 

2014-2020 wymaga przygotowania, działając jako porozumienie Powiatów, Studium Wykonalności 

oraz skompletowania całej dokumentacji związanej ze składanym wnioskiem. Biorąc pod uwagę 

złożoność wniosku (12 różnych Powiatów) zasadne jest rozpoczęcie przygotowywania Studium 

Wykonalności, a następnie kompletowanie dokumentacji do wniosku już od początku przyszłego 

roku. 

Radny Przemysław Kubów zapytał, jakie dane zawierać będzie baza oraz w jakiej części 

Powiat Opolski będzie partycypował w kosztach tego przedsięwzięcia. 



Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Pani Edyta Wenzel-Borkowska wyjaśniła, iż w 

ramach naszych zadań opracowujemy dane dot. założenia operatu ewidencji gruntów i budynków. 

Koszt to ok. 100.000 zł. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

h) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 

XIII/80/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 

Opolskiego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Opolskiego 

opracowała plan kontroli na 2016 rok. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (Nr 

XIII/81/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycję 

zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Przemysław Kubów zabrał głos w sprawie remontu/budowy chodnika w 

Magnuszowicach. 

Starosta poinformował, iż zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu Powiatu Opolskiego na 

rok 2016. Pani Burmistrz Niemodlina zadeklarowała ze swojej strony dofinansowanie w kwocie 

200.000 zł. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XIII/82/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono konieczność przygotowania uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

k) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi (Nr XIII/83/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowany projekt uchwały dotyczy 

przebudowy drogi powiatowej nr 1702 O w ciągu ul. Wolności w Czarnowąsach w zakresie 

przebudowy ciągu pieszego na pieszo-rowerowy. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

l) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi (Nr XIII/84/15). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowany projekt uchwały dotyczy 

przebudowy drogi powiatowej nr 1707 O ul. Kani w Czarnowąsach w zakresie budowy przejścia dla 

pieszych i remontu chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Mikołaja. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dokonał 

analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych (pismo RP.0033.9.2015.MA z 

dnia 29.10.2015 r.). 

Na adres Rady Powiatu wpłynęły informacje o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych 

przez: 

Wojewodę Opolskiego pismem NK.I.414.1.367.2015 z dnia 27.10.2015 r., 

Starostę Opolskiego pismem RP.2124.16.2015 z dnia 29.10.2015 r., 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem AP/7002-75/15 z dnia 

30.10.2015 r., 

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem AP/700-25/15/NM z dnia 

30.10.2015 r., 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem AP/705-11/15 z dnia 26.10.2015 

r., 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem APKP/705-49/15/1 BA:55022/2015 z 

dnia 15.10.2015 r. 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku pismem OB./7008-

107/15/WSP/81790394/2015 z dnia 30.10.2015 r. 

Z ww. pism wynika, że przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych w dwóch 

przypadkach wykazały naruszenie prawa, które zostały zgłoszone do Urzędu Kontroli 

Skarbowej. U niektórych osób stwierdzono jedynie pewne błędy w wypełnianiu oświadczeń.  
 

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

 

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Rady Powiatu o poparcie wniosku Rady 

Powiatu Strzyżowskiego w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej. Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej deklaracji.  
Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż do roku 2014 subwencja oświatowa przyznawana była na ilość 

uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Opolskiego i Rada Powiatu decydowała o przydziale 

subwencji danej szkole. Obecnie środki finansowe przydzielane będą każdej szkole na konkretne 

dziecko specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Radny Henryk Zapiór dodał, iż jego doświadczenie wskazuje, iż takie rozwiązanie utrudnia 

planowanie i realizację zadania. 

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie ww. wniosku. Radni Powiatu 

Opolskiego w wyniku głosowania jednogłośnie (24 głosy „za”) poparli wystąpienie Rady 

Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego. 
 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią interpelacją złożoną przez 

radnego, Pana Jana Karpę z dnia 10.09.2015 r. (data wpływu 16.09.2015 r.), która jest kontynuacją 

zapytania z dnia 17.08.2015 r., na którą udzielono odpowiedzi pismem RP.0003.5.2015.AR dnia 

17.08.2015 r., a dotyczącą działalności spółek wodnych oraz melioracji wodnych szczegółowych na 

terenie Powiatu Opolskiego oraz odpowiedzią na powyższą korespondencję. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią odpowiedzi 

udzielonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Gminie Ozimek (pismo ZDP.DT.5540.22/2015 

z dnia 14.09.2015 r.) w sprawie drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-Zębowice oraz odpowiedzią na 

ww. pismo. 

 



Przewodniczący Rady zapoznał także zebranych z pismem Pana Tomasza Bednorza z dnia 

25.09.2015 r. (data wpływu 28.09.2015 r.) w sprawie zagospodarowania poscaleniowego. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr 381/2015 z dnia 17 

września 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wydania 

opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (pismo Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu NA.I-4212-381-K/15 z dnia 24.09.2015 r.). 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Nadzoru i Kontroli NK.III.4110.28.2015 z dnia 16.09.2015 r. (data 

wpływu 16.09.2015 r.) dotyczącego Uchwały Nr VII/43/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 

kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz włączenia tej szkoły do 

Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 oraz odpowiedzią w tej 

sprawie. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Sejmik Województwa Opolskiego 

przekazał do wiadomości Rady Powiatu Opolskiego, Uchwałę Nr IX/105/2015 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – 

współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma Prezesa Fabryki 

Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11.09.2015 r. (data wpływu 29.09.2015 r.) 

dotyczącego prośby o uwzględnienie aktywności wolontariackiej w budżecie Powiatu oraz 

wprowadzenie kompleksowej polityki rozwoju lokalnego wolontariatu na bazie Programu Współpracy 

z NGO’s. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż do wszystkich radnych przesłano drogą elektroniczną, 

Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Powiecie Opolskim, 

przedłożoną przez Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr 365/15 z dnia 23 października 2015 r. 

celem zapoznania się. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 13.00 wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XIII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Andrejczuk 

 


