
Protokół Nr XIV/2015 

z czternastej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 3 grudnia 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 XIV sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego, zaproszonych wójtów  

i burmistrzów wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Opolskiego, przedstawicieli mediów 

lokalnych oraz pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) 
prawomocności obrad, Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu Opolskiego pismem nr 

RP.002.14.2015.AR z dnia 1 grudnia 2015 r. zawnioskował o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji, 

polegającą na rozpatrzeniu w pierwszej kolejności projektu uchwały w sprawie rezolucji na temat 
nienaruszalności granic powiatu opolskiego. Następnie zapoznał zebranych ze zmienionym 

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) rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego, 

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

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
d) zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i 

środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 

osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

e) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Radni jednogłośnie przegłosowali zmieniony porządek obrad (22 głosami). 

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 XIII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 21 głosami przy 1 głosie wstrzymującym 

się. 

 

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) rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego (Nr XIV/85/15) 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z propozycją prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego 

dotyczącą poszerzenia granic stolicy województwa opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego 

postanowił wyrazić swoje zdecydowane stanowisko w tej sprawie i dzisiaj przedkłada Radzie Powiatu 
Opolskiego projekt uchwały wyrażającej sprzeciw w sprawie nienaruszalności granic powiatu 

opolskiego.  

Wszystkie komisje zapoznały się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. 
Następnie dodał, że ludzie czują się teraz bardziej zagrożeni niż w czasie stanu wojennego, nie 

wyobrażają sobie, że można zagarnąć teren, nie licząc się z ich zdaniem. Odnosząc się do planu 



przejęcia przez władze miasta samych terenów inwestycyjnych, a więc takich, które są zlokalizowane 

za granicami miasta, Przewodniczący zauważył, iż przy takim zaludnieniu Opola (1238 mieszkańców 

na 1 km2) nie ma żadnego logicznego argumentu przemawiającego za ich włączeniem w granice 
miasta. Opole ma tereny inwestycyjne, tyle że 60% obszaru miasta nie posiada planów 

zagospodarowania przestrzennego, co jest blokadą dla inwestycji.  

Zdaniem władz Opola nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców przyłączonych do Opola sołectw. 
Odpierając ten argument, Przewodniczący zacytował wypowiedź wiceprezydenta Opola Janusza 

Kowalskiego, zamieszczoną w gazecie „Nasz dziennik” – „Opole chce rosnąć”. Brakuje tylko zdania 

„Gminy mogą się zwijać”. Przyłączenie do Opola największych i najbogatszych sołectw powiatu, 

spowoduje pogorszenie jakości życia w tych gminach, które nie zostaną włączone. Mieszkańcy 
włączonych sołectw też nie dostaną żadnych pieniędzy. Poza tym, miasto nie jest tak obywatelskie jak 

gminy. Poczucie wpływu na sprawy lokalne jest większe na wsiach niż w mieście. Jedynym 

argumentem przemawiającym za rozszerzeniem granic administracyjnych miasta jest skok na 
pieniądze gmin. Ale czy na tym ma polegać rozwój miasta? To jest rozwój pierwotny, polegający na 

bogaceniu się poprzez grabież przyległych terenów. Niech Opole pokaże inwestorów chętnych do 

zainwestowania – argumentował Przewodniczący. Mieszkańcy są gotowi pojechać nawet do 
Warszawy protestować przeciw takiej decyzji, gdyż oznacza to dla nich utratę źródeł dochodów,  

a w konsekwencji może uniemożliwić ich dalsze funkcjonowanie. Nie może być tak, że argument 

ekonomiczny jest ważniejszy od człowieka. Państwo, które jest wewnętrznie skłócone, się nie ostoi. 

Zagrożony jest byt naszego województwa – zakończył swoją wypowiedź Przewodniczący.  
Następnie w debacie głos kolejno zabrali: 

- Dionizy Duszyński, wójt Popielowa: od 29 lat jestem wójtem Popielowa. Przez te wszystkie lata 

budowaliśmy społeczność lokalną, daliśmy jej duszę i charakter. Zbudowaliśmy gminy, które 
funkcjonują w zjednoczonej Europie. Powinniśmy stanąć murem i nie dopuścić, by to wszystko 

zostało zburzone. W ramach Aglomeracji mieliśmy realizować to, co najlepsze dla regionu. Przyjadę 

dzisiaj z mieszkańcami na manifestację do Dobrzenia Wielkiego.  

- radna Alicja Trychan: Pan wójt nawiązał do tego wydarzenia, kiedy Opolszczyzna była żółto-
niebieska i walczyła o zachowanie województwa. Dzisiaj mają być zawłaszczone nasze „małe 

ojczyzny”. Żyłam w mieście i wiem jaka panuje w nim bezimienność. Od 2003 roku mieszkam na wsi 

i to jest teraz moja ukochana „mała ojczyzna”. Dzisiaj mamy utracić tą tożsamość. Nie dopuśćmy do 
tego, abyśmy zostali włączeni do dużej aglomeracji. 

- radna Zofia Kotońska: przypomina mi to XVIII wiek, kiedy w ciszy gabinetów rozbierano Polskę. 

Dla mnie jest to sytuacja nie do pomyślenia. Nie po to mieszkańcy obdarzyli nas zaufaniem, byśmy 
pozwolili na to. Ślubowaliśmy, że będziemy walczyć o ich dobro i pomyślność. Nie wolno nam 

dopuścić do rozbioru powiatu, a potem być może całego województwa.  

- Andrzej Puławski, wójt Popielowa: dzisiaj mnie to nie dotyczy, ale czy nie stanę przed takim 

problemem jutro? Moja gmina jest najbiedniejsza, ale radzimy sobie dobrze, jestem włodarzem od 13 
lat. To jest bandytyzm, rozbój w biały dzień, walczyłem o województwo, jestem z Wami koledzy 

wójtowie. 

- Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic: dzisiaj mijają dokładnie dwa tygodnie od opublikowania 
w mediach artykułu o rozszerzeniu granic Opola. Po raz pierwszy jesteśmy od tych dwóch tygodni 

razem. Dziękuję Radzie Powiatu Opolskiego i Staroście za to, że możemy razem się spotkać, a nie 

esemesować do siebie. Jesteśmy solidarni z samorządowcami gmin bezpośrednio zagrożonych i 
zdajemy sobie sprawę, że jest to naganne i haniebne. Po roku sprawowania funkcji wójta nie wiem  

w którą stronę pójść i od czego zacząć. Mój poprzednik, nieżyjący już Paweł Smolarek, przekazał mi, 

że zawsze mogę liczyć na kolegów samorządowców, ich wsparcie merytoryczne jest najważniejsze.  

- Róża Malik, burmistrz Prószkowa: ciężko się żyje w regionie, gdzie jedną podstępną decyzją 
wszystko uległo destabilizacji, nie ma żadnej strategii, partnerstwa, ani efektywnej współpracy  

w ramach naszej Aglomeracji. Nie może być tak, że nasi mieszkańcy czy włodarze gmin są niepewni,  

a rozwój gmin jest ponownie zahamowany. To już przerabialiśmy Panie Prezydencie. 
- Waldemar Kampa, wójt Turawy : od 13 lat jestem wójtem i na temat współpracy z Miastem Opole 

mógłbym najwięcej powiedzieć. Kiedy w 2002 roku obejmowałem urząd, trwała dyskusja, czy osiedle 

„Habitat”, dziś pod nazwą ‘Zawada”, ma zostać przyłączone do Opola. Przekonywałem ludzi, by 

zostali u mnie, mówiąc im o możliwości upiększenia osiedla i ściągnięcia galerii handlowej. I tak się 
stało, przy wielkich zresztą protestach i blokadach ze strony władz Opola. Centrum handlowe 



powstało. Zawada została świetnie zagospodarowana przez inwestora. Tak samo zabiegałem o Ikeę, 

wyprosiłem zmianę decyzji, kiedy chciała się wycofać. Inny przykład- liczyłem na współpracę w 

ramach aglomeracji, kolegom samorządowcom mówiłem, że będą tylko przykrywką i nie mają co 
liczyć na pieniądze. I miałem rację. Prezydent Zembaczyński przynajmniej mówił uczciwie, że nie 

będzie współpracował. Prosiłem zatem, by nie blokował moich działań. Gdy Opole zabierze naszej 

gminie tereny Turawa Park, z czego będę spłacał kredyty i jak moja gmina będzie wyglądała? - pytał 
wójt Kampa. Wiceprezydent Kowalski nazwał nas publicznie egoistami mówiąc, że na szczęście nie 

wójtowie będą decydowali o tym, jak Opole będzie wyglądało. Niech pokażą sami co potrafią. 

- radna Helena Wojtasik: stwierdzenie, że na szczęście to nie Wy, tylko Rada Ministrów zdecyduje o 

zmianie terytorium, budzi największą obawę. Mamy demokrację, walczyliśmy o pokój i rozwój, 
jesteśmy bogatym regionem, mamy wszystko świetnie zorganizowane. Takie chamstwo polityczne nie 

ma nic wspólnego z kulturą polityczną. Prezydent powinien być wzorem dla innych. Nie wyobrażam 

sobie, by te wsie autochtoniczne mogły się na to zgodzić. 
- Henryk Wróbel, wójt Dobrzenia Wielkiego: dziękuję za wsparcie, absolutnie nie zgadzam się z 

tym, że sprawa jest przesądzona. Mogę was zapewnić, że o Dobrzeniu będzie głośno. Albo jesteśmy 

samorządem, albo będzie tak, jak było 30 lat temu. Będziemy wyraźnie wyrażać nasze 
niezadowolenie. Będę Was o tym informował na bieżąco. 

- Marek Leja, wójt Dąbrowy: dziś rano w Radiu Opole odniosłem się merytorycznie do wszystkich 

zarzutów i uwag nam stawianych. Nieprawda, że wszystko leży odłogiem. Nasze tereny są 

przygotowane pod nowoczesne europejskie inwestycje. My słuchamy mieszkańców, procedura 
włączenia tych terenów w wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną trwała to 2 lata i została 

zakończona. W radiu mówiłem też o terenach przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Wystarczy zobaczyć jak są niezagospodarowane ulice Wrocławska czy Luboszycka w Opolu, a 
wjeżdżając do Wrzosek czy Kępy widzimy zabudowania osiedlowe. Wielu samorządowców na 

spotkaniu Związku Gmin Śląska Opolskiego nie poparło nas (mnie i wójta Pietruszkę). Widać, że Wy 

jesteście prawdziwymi samorządowcami, rozumiecie nas i wspieracie, podobnie jak Marszałek 

Województwa Opolskiego, Andrzej Buła. Tak łatwo nasi mieszkańcy swojej „skóry” nie sprzedadzą, 
podobnie jak  

w Dobrzeniu.  

- radna Agnieszka Grodziecka-Makulska: nikt nas nie poinformował o tym, że od kilku miesięcy 
władze Opola pracują nad koncepcją powiększenia miasta o sołectwa znajdujące się w ościennych 

gminach. Jesteśmy oburzeni takim nieetycznym i niedemokratycznym zachowaniem.  

- radna Monika Wittek; dziękuję mojemu wójtowi (Markowi Leji), ucieszyłam się z tych słów  
w Radiu Opole, stoimy za Panem Panie Wójcie. 

- radna Maria Koschny: nasza wieś liczy 1000 mieszkańców. Wczoraj ją plakatowaliśmy, było nas 

bardzo dużo. Zapewniamy Pana Wójta Wróbla, że się nie poddamy, nie można mówić, że wszystko 

jest przesądzone. Ludzie są zdeterminowani, to nie jest demokracja.  
- Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina: podstawowe zasady demokracji w państwie 

obywatelskim zostały zagrożone i pogwałcone. Jesteśmy całym sercem z Wami, którzy macie 

zagrożone poczucie bezpieczeństwa. Pani Burmistrz odczytała stanowisko wypracowane w dniu  
3 grudnia 2015 r. przez burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego.   

- Przewodniczący Rady: przeczytał wypowiedź Marcina Mularskiego, prezesa Grupy Producentów 

Owoców i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski”, który w dokumencie przesłanym do 
starostwa opolskiego oraz do mediów informuje, że w momencie przejęcia gruntów w Świerklach 

przez miasto Opole i przekształceniu ich na tereny miejskie wycofa się z budowy szklarni, ponieważ 

nie będzie miał możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków dofinansowania na obszarach 

wiejskich, które ma zamiar przeznaczyć na swoją inwestycję. Inwestycja ta jest ściśle związana z 
rolnictwem, co wiąże się z posiadaniem gruntów rolnych, a nie miejskich. Budowa 70 ha szklarni ma 

pochłonąć ok. 200 mln zł, a co za tym idzie jej los jest bezpośrednio związany z dofinansowaniem 

działalności rolniczej i usług rolniczych na obszarach wiejskich. Nadmienić również należy, że chodzi 
o minimum 700 miejsc pracy, które są potrzebne województwu opolskiemu. Przewodniczący 

przytoczył również wypowiedź Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, który do dużego Opola chce 

ściągać duże innowacyjne firmy: „Z całym szacunkiem, ale praca przy pomidorach do takich się nie 

zalicza. Nie chcemy, by Opole było źródłem taniej siły roboczej. Musimy mierzyć i sięgać wyżej”. 



Gdyby tak wójt Dobrzenia powiedział, to ja bym głosował za jego odwołaniem – podsumował 

Przewodniczący Rady.  

-Henryk Lakwa, Starosta Opolski: po raz pierwszy w historii 17 lat samorządu mamy do czynienia 
z takimi emocjami. W Państwa imieniu apeluję do prezydenta Wiśniewskiego, by porzucił pomysł  

poszerzenia granic Opola poprzez włączanie sąsiadujących z miastem sołectw, a zaczął działać  

w Aglomeracji Opolskiej.  
- radna Zofia Kotońska: powiedziałabym więcej. Niech Pan stanie przed nami i powie nam wprost, 

co zamierza Pan zrobić. 

- Przewodniczący Rady: myślę, że te wypowiedzi trafią do Prezydenta, czujemy atmosferę, która 

panuje w naszych wioskach. 
- Andrzej Wesołowski, wójt Tułowic: to, że nas to dzisiaj nie dotyczy, nie oznacza, że tak będzie 

jutro. Wspólnie osiągniemy więcej. Moja gmina jako ostania zgłosiła akces do Aglomeracji Opolskiej. 

- Florian Ciecior, wójt Chrząstowic: nasi mieszkańcy również bardzo żywo reagują na tę sytuację, 
mimo że ich to dzisiaj bezpośrednio nie dotyczy. Gmina Chrząstowice jest z wami.  

- Krystian Baldy, wójt Łubnian: przez kilka dni też byliśmy okrojeni, ale miasto zmieniło plany. 

Zgadzam się z radną Trychan, która powiedziała, że na wsiach żyje się dobrze. Wstępując do 
Aglomeracji mieliśmy nadzieję, że będziemy współpracować, a tu nic z tego nie wyszło. Trzeba chęci 

i umiejętności, by się rozwijać. Miasto nie zbudowało ani obwodnicy ani średnicówki, a obiecuje 

jedynie tańsze przejazdy autobusem czy bilety wstępu dla dzieci do ZOO za złotówkę. 

- radny Konrad Dendera: apeluję w imieniu tych mieszkańców, którzy pobrali kredyty i się 
wybudowali, by mieszkać na wsiach. Czy teraz mają wrócić do miasta? 

- Magdalena Chudowska, z up. Wójta Tarnowa Opolskiego: solidaryzujemy się z mieszkańcami 

zagrożonych przejęciem gmin. Nasze tereny inwestycyjne są w Przyworach, które graniczą z Opolem. 
Jestem zbulwersowana jakością argumentów, którymi posługuje się wiceprezydent Kowalski. 

- Jan Labus, wójt Ozimka: Ozimek leży 20 km od Opola. Widzę, że ci co Opolem rządzą nie znają 

żadnych granic. Jesteśmy z Wami. 

Następnie Przewodniczący poprosił Wicestarostę o odczytanie zmodyfikowanej treści rezolucji w 
sprawie nienaruszalności granic powiatu opolskiego (załącznika do uchwały w tej sprawie) i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu 

opolskiego (Nr XIV/85/15) 
Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

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

XIV/86/15) 
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 XIV/86/15).  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XIV/87/15) 

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 XIV/87/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

d) zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i 

środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr XIV/88/15) 
W związku z niewykorzystaniem środków, o których jest mowa w uzasadnieniu, zasadnym jest 

przesunięcie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów, ze względu na duże potrzeby osób niepełnosprawnych w tym zakresie – poinformował 
Przewodniczący. 



Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych  

Komisja Budżetu i Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały i nie wniosły uwag do jego 
treści. 

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

zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i środki 
przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr XIV/88/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

e) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 30 października 2015 r. wpłynęła do Rady Powiatu 

Opolskiego skarga Pana Andrzeja Wianeckiego na działalność Starosty Opolskiego. 

Skarżący zarzuca Staroście Opolskiemu brak kompetencji w kierowaniu Urzędem. 
Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Opolskiego jest Rada Powiatu Opolskiego. 
Mając na uwadze konieczność wnikliwego i obiektywnego zbadania skargi, przygotowano projekt 

uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej skargi. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ) 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XIV/89/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie 21 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 

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

Przewodniczący zapoznał radnych z treścią następujących pism: 

- do Pana Bartosza Szczepanka z 28.10.2015 r. Nr GK.6640.2.156.2015 KH 
-odpowiedzią Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1.12.2015 r. nr NK.IV.1410.47.2015 na 

skargę Pana Andrzeja Wianeckiego z dnia 27.11.2015 r. na działanie Rady Powiatu Opolskiego  

w sprawie procedury rozpatrywania Jego skargi z dnia 30.10.2015 r. na działania Starosty Opolskiego, 
z której wynika, iż postępowanie Rady Powiatu Opolskiego w sprawie procedury rozpatrywania 

skargi są właściwe, a zarzuty skarżącego w tym zakresie bezzasadne. 

- interpelacji (kontynuacji zapytania z 17.08.2015 r.) z dnia 12.11. 2015 radnego Jana Karpy  
w sprawie procedury załatwiania interpelacji.  

Radny J. Karpa zaprotestował przeciwko odczytaniu odpowiedzi Zarządu w tej sprawie uzasadniając 

to tym, że radni nie znają całości sprawy. „Problem dotyczy całego powiatu i odnosi się do 

„Wystąpienia pokontrolnego NIK w Opolu z dnia 7 grudnia 2011 r., znak: LOP-4101-14-05/2011 w 
zakresie realizacji urządzeń melioracyjno wodnych oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych NIK-u 

przez Starostę Opolskiego” 

Radny K. Górski powiedział, że jego to nie interesuje, jako że temat spółek wodnych był już 
kilkakrotnie poruszany na sesjach.  

Radny Karpa przypomniał, iż od sierpnia dopomina się o udostępnienie treści swoich interpelacji. I 

załatwienia sprawy w ramach prac rady Powiatu Opolskiego. Odpowiedzi Zarządu Powiatu nie są 
kierowane na ręce Przewodniczącego rady Powiatu lecz wysyłane bezpośrednio na adres domowy 

radnego z pominięciem organu Rady Powiatu, jakim jest Przewodniczący Rady Powiatu, a to oznacza, 

że sprawa załatwiana jest poza Radą. Radny składając interpelację lub zapytanie za pośrednictwem 

Przewodniczącego rady zawsze działa w ramach Rady Powiatu Opolskiego, organu stanowiącego i 
kontrolnego, co wynika z paragrafu 24 Statutu Powiatu Opolskiego.   

Radca M. Dobrowolska poinformowała radnego Karpę, iż jeśli chce otrzymywać odpowiedzi od rady, 

to będą one wysyłane do Przewodniczącego i sam będzie je odbierał. Brak jest zapisu w Statucie 
Powiatu Opolskiego, by odpowiedzi przesyłać skarżącemu za pośrednictwem rady. 

Radny Karpa po raz kolejny zaproponował, by radni otrzymali całą dokumentację w sprawie jego 

interpelacji. 



Radny P. Szafrański nie jest zainteresowany zgłębianiem tematu spółek wodnych, w jego gminie 

spółki funkcjonują świetnie, same ustalają sobie opłaty. Zaapelował do radnych, by szanowali swój 

czas. 
Radny Karpa poinformował, iż napisze do gmin i do NIK-u, że radni nie byli zainteresowani 

rozpatrzeniem jego interpelacji. 

Radny K. Górski dodał, iż jest radnym od 26 lat i nigdy nie było takiego szantażu.   
Następnie radna Z. Kotońska zapytała o gadżety, jakie radni otrzymają, by manifestować przeciwko 

poszerzeniu granic Opola. Starosta, Sekretarz oraz Przewodniczący Rady poinformowali zebranych  

o planowanych w najbliższym okresie manifestacjach oraz gadżetach, jakie będą zakupione w tym 

celu.   

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.12.50 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XIV 
sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 
 

Aneta Raik 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


