
Protokół Nr XVII/2016 

z siedemnastej sesji Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 7 marca 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha otworzył obrady sesji w sali 

konferencyjnej Hotelu Słociak, Sławice, ul. Ceglana 2A, o godz. 17.15 wypowiadając formułę: 

„Otwieram obrady XVII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych oraz zaproszonych gości:  

 

Senatora RP, Pana prof. Piotra Wacha, 

Posła na Sejm RP, Pana Ryszarda Gallę,  

Posła na Sejm RP, Pana Tomasza Kostusia, 

Asystentkę posła Ryszarda Wilczyńskiego, Panią Liliannę Łuczkiewicz, 

Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Bułę,  

Burmistrza Niemodlina, Panią Dorotę Koncewicz 

Burmistrza Prószkowa, Panią Różę Malik 

Burmistrza Ozimka, Pana Jana Labusa 

Wójta Gminy Chrząstowice, Pana Floriana Cieciora 

Wójta Gminy Dąbrowa, Pana Marka Leję 

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Pana Henryka Wróbla 

Wójta Gminy Komprachcice, Pana Leonarda Pietruszkę 

Wójta Gminy Łubniany, Pana Krystiana Baldego 

Wójta Gminy Murów, Pana Andrzeja Puławskiego 

Zastępcę Wójta Gminy Popielów, Panią Mariettę Kupkę 

Wójta Gminy Tarnów Opolski, Pana Krzysztofa Mutza 

Wójta Gminy Tułowice, Pana Andrzeja Wesołowskiego 

Wójta Gminy Turawa, Pana Waldemara Kampę 

Przewodniczącego Rady Miasta Opola, Pana Marcina Ociepę 

 

radnych Miasta Opola w osobie Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Marcina Ociepę i radną Jolantę 

Kawecką, radnych Powiatu Opolskiego oraz pozostałych zebranych. 

 

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (24 radnych) prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad: 

 

4. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Powiatu Opolskiego, 

polegającej na wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium Miasta 

Opola części obszarów następujących gmin: 

- z Gminy Dąbrowa: części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru 

sołectwa Wrzoski, 

- z Gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru 

sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, 

obszaru sołectwa Świerkle, 

- z Gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice, 

- z Gminy Prószków: obszaru sołectwa Winów, 

- z Gminy Turawa: części obszaru sołectwa Zawada, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r., 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 

2016-2021, 

d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego 

na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015, 

e) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019”, 

f) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”, 

g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z dnia 3 lutego 2016 r.), 

h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z dnia 22 lutego 2016 r.). 



5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

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, w wyniku 

którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 24 radnych głosowało „za” przedstawionym 

porządkiem obrad. W związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji. 

 

Ad. 4 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Powiatu Opolskiego, 

polegającej na wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium 

Miasta Opola części obszarów następujących gmin: 

- z Gminy Dąbrowa: części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, 

obszaru sołectwa Wrzoski, 

- z Gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, 

obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa 

Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle, 

- z Gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice, 

- z Gminy Prószków: obszaru sołectwa Winów, 

- z Gminy Turawa: części obszaru sołectwa Zawada (Nr XVII/107/16). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż wszystkie Komisje Rady Powiatu Opolskiego 

pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Odczytał treść projektu uchwały. 

Następnie poprosił o zabranie głosu w przedmiotowej sprawie; 

- Przewodniczący Rady Miasta Opola, Marcin Ociepa stwierdził, iż dyskusja jest wielopłaszczyznowa. 

Należy rozmawiać. Trzeba usiąść do stołu, jako sąsiedzi, przyjaciele – dzielą nas tylko granice 

administracyjne – dodał. Moja obecność, to gest współodpowiedzialności. 

- Przewodniczący Rady Powiatu podzielając głos przedmówcy dodał, iż należy rozmawiać, należy 

wypracować formułę. Poprosił o przekazanie Prezydentowi Miasta Opola, chęci podjęcia dialogu, 

współpracy. 

- Starosta Opolski, Pan Henryk Lakwa przywitał przybyłych radnych Miasta Opola, zapoznał 

zebranych z treścią pisma Prezydenta Miasta Opola dotyczącego odpowiedzi na zaproszenie na 

dzisiejszą sesję, a następnie zabrał głos w sprawie powiększenia Opola o 18 sołectw (wystąpienie w 

załączeniu). 

- Przewodniczący Rady dodał, iż mieszkańcy Powiatu Opolskiego nie chcą zmian i należy ten wybór 

uszanować. Nie należy podejmować decyzji za społeczeństwo. Dla samorządowców człowiek winien 

być najważniejszy. 

- Urbanista, Pani Stanisława Brawata przedstawiła analizę dotyczącą przestrzennego potencjału 

rozwoju Opola w dotychczasowych granicach miasta – stan na dzień 1 stycznia 2016 r. W 

opracowaniu zawarto: mapę w skali 1:10 000, przedmiot i cel analizy, uwagi metodyczne, wnioski i 

komentarze oraz tabelaryczną gęstości zaludnienia miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu w 

Polsce. 

- Geodeta Powiatowy, Pani Edyta Wenzel-Borkowska zapoznała zebranych z raportem o 

ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce oraz Krajową 

Polityką Miejską 2023. 

- Burmistrz Prószkowa, Pani Róża Malik stwierdziła, iż od miesiąca listopada 2015 r. nie spotkaliśmy 

się z Prezydentem Miasta Opola przy jednym stole. Kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów. 

Brakuje dialogu. Obserwujemy natomiast wielki niepokój społeczny. Opole ma szansę na rozwój. W 

ramach Aglomeracji Opolskiej winniśmy razem pracować, rozwiązywać problemy, rozmawiać.  

- Wójt Gminy Dąbrowa, Pan Marek Leja poinformował zebranych, iż w Gminie Dąbrowa 96% 

mieszkańców głosowało przeciw zmiany granic Gminy Dabrowa. Gmina Dąbrowa posiada plan 

zagospodarowania swojego terenu. Potrafimy zadbać o swoje – dodał.  

- Wójt Gminy Turawa, Pan Waldemar Kampa ze swej strony poinformował zebranych, iż w Gminie 

Turawa 98% mieszkańców głosowało przeciw przyłączeniu wskazanych przez Prezydenta Miasta 

Opola terenów Gminy Turawa. 



- Wójt Gminy Komprachcice, Pan Leonard Pietruszka stwierdził, iż zerwano stosunki międzyludzkie. 

Odniósł się do wystąpienia Przewodniczącego Rady Miasta Opola, twierdząc, iż za późno na 

współpracę, partnerstwo. Rzucono zapałkę z zapalonym ogniem. Nie możemy zmarnować tego, co 

przez lata budowano. Las rośnie wolno, a płonie szybko – dodał. Wójt poprosił o uszanowanie głosu i 

woli mieszkańców. Każdy samorządowiec winien słuchać swoich wyborów. 

- Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, Pan Henryk Wróbel poinformował zebranych, iż w Gminie Dobrzeń 

Wielki 99,7% mieszkańców opowiedziało się przeciw włączeniu do terytorium Miasta Opola części 

obszarów Gminy Dobrzeń Wielki. Przeprowadzono analizy ekonomiczne, według których Gmina 

utraci 2/3 dochodów, co wyklucza możliwość jej funkcjonowania. 

- Marszałek Województwa Opolskiego, Pan Andrzej Buła stwierdził, iż mieszkańcy Powiatu 

Opolskiego mogą być dumni ze Starosty Opolskiego, Przewodniczącego Rady i radnych Powiatu 

Opolskiego, Geodety Powiatowego, Urbanisty. Nastąpiła integracja społeczeństwa. Zachęcił media do 

skorzystania z wysoce profesjonalnie przygotowanych materiałów dotyczących stanu 

zagospodarowania przedmiotowych obszarów.  Nie chcę, aby ktoś, komu się wydaje, że jest silniejszy, 

żył, kosztem innych – dodał. Nie ma na to zgody. Jako Marszałek nie zgadzam się na tego typu 

postępowanie – stwierdził. Aglomeracja Opolska poradzi sobie i z tym problemem. Będziemy się 

rozwijać wokół Miasta Opola, jako lidera. Nie warto się konfliktować, nie czas po temu. Niektórzy są 

za młodzi, aby zrozumieć istotę pracy samorządów. 

- Senator RP, prof. Piotr Wach w swojej wypowiedzi przyznał rację przedmówcom. Stwierdził, iż nie 

można rozwijać się kosztem innych w atmosferze kłótni. 

Dobre stosunki i harmonię promował ks. abp Alfons Nossol i tą drogą należy podążać. Jest jeszcze 

czas na rozmowę, na zmianę sposobu myślenia. Przygotowany przez Radę Powiatu Opolskiego 

projekt uchwały winien być podjęty – to działalnie jest uzasadnione. Apel Przewodniczącego Rady 

Miasta Opola dotyczący rozpoczęcia dialogu jest sensowny. Można się jeszcze wycofać. 

Społeczeństwo zostało podzielone, ale jest czas, aby spojrzeć w przyszłość z optymizmem. Jesteśmy 

jednością. 

- Poseł na Sejm RP, Ryszard Galla stwierdził, iż Aglomeracja Opolska funkcjonuje prawidłowo. 

Włodarze miast i gmin myślą przyszłościowo. Nie brakuje inicjatyw, dobrych rozwiązań. Zabrakło 

spotkania z Prezydentem Miasta Opola. Poprosił radną Miasta Opola, o przekazanie informacji w 

sprawie chęci współpracy. Jednocześnie poseł podziękował Marszałkowi Województwa Opolskiego 

za poparcie. Nie zmarnujemy szansy – dodał na zakończenie. 

- Przewodniczący Rady Powiatu cytując fragment pisma Prezydenta Miasta Opola stwierdził, iż Pan 

Arkadiusz Wiśniewski został zaproszony na posiedzenie sesji rady i jak każdy mógł zabrać głos. 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego są otwarte. Słuchamy siebie wzajemnie, dyskutujemy. Każdy 

głos jest dla nas ważny.  

- Wójt Gminy Murów, Pan Andrzej Puławski wspomniał obronę Województwa Opolskiego. Dzisiaj 

sięgają po gminy, a jutro być może po województwo. Powiat Opolski jest bardzo zintegrowany. Nie 

damy się podzielić. Pomysłowi Prezydentowi Miasta Opola mówimy stanowcze NIE. 

- Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), Pan 

Rafał Bartek odnośnie wypowiedzi Prezydenta Miasta Opola – Mniejszość, a duże Opole stwierdził, iż 

skończyły się argumenty merytoryczne, to zaczęły się narodowościowe. A przecież wspólnie dbamy o 

nasz region. Wielokulturowość jest atutem, naszym wspólnym kapitałem. Nie dajmy się podzielić – 

zaapelował. Włodarze miast i gmin Powiatu Opolskiego nazywają siebie samorządowcami 

wszystkich. Myślmy o rozwoju. Nie dajmy się wciągnąć w tę dyskusję – dodał. 

- Pan Herbert Czaja podzielając głos Marszałka Województwa Opolskiego odniósł się do 

negatywnych skutków podziału Powiatu Opolskiego w odniesieniu do Wolników. Zwrócił uwagę na 

pozbawienie rolników możliwości rozwoju gospodarstw. Na konieczność zwrotu środków 

finansowych pozyskanych w ramach dofinansowania. Zachowajmy status quo. 

- Pan Józef Żymła, mieszkaniec Gminy Prószków stwierdził, iż Prezydent Miasta Opola nie ma 

odwagi rozmawiać z mieszkańcami Powiatu Opolskiego. Trzeba wykazać się argumentami, solidną 

pracą. Pan Arkadiusz Wiśniewski to wizjoner. 

- Pan Artur Porada, mieszkaniec Czarnowąs, zapytał radną Miasta Opola, czy miasto jest 

przygotowane na wydatki związane z przyłączeniem części obszarów Powiatu Opolskiego. 

- Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż 80% ludności w Gminie Dobrzeń 

Wielki, to ludność napływowa. Ludzie są zintegrowani. 

- Pan Gerard Kasprzak przedstawił zebranym obecną sytuację Gminnego Ośrodka Kultury w 

Dobrzeniu Wielkim. Z zajęć korzysta 3.600 osób. Zajęcia są bezpłatne. W przypadku przyłączenia 

gminy do Miasta Opola stracimy 62% . Rozpadnie się moja 26-letnia praca – dodał. 



- Pani Lidia Majchrak poddała w wątpliwość istnienie jedynego wiejskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Polsce. Finansowane przez Gminę Dobrzeń Wielki nie przetrwa po 

przyłączeniu do Miasta Opola. Nauczyciele zostaną pozbawieni pracy. Czy otrzymamy ją w Opolu?  

- Burmistrz Miasta Niemodlin, Pani Dorota Koncewicz stwierdziła, iż nie zna samorządowca, który 

nie chciałby rozwoju własnej gminy. Statut Aglomeracji Opolskiej zawiera sprecyzowane zadania, 

które nijak nie przystają do obecnej sytuacji. Należy raz jeszcze zapoznać się z treścią rzeczonego 

statutu. Silne Miasto Opole – Tak, ale nie kosztem innych.  

- Radny Jan Krzesiński stwierdził, iż w całej sprawie zabrakło argumentów ze strony władz Miasta 

Opola. Zaapelował, aby podjąć przedmiotowy projekt uchwały. 

- Przewodniczący Rady konkludując dyskusję w temacie powiększenia Miasta Opola kosztem części 

ościennych gmin podziękował wszystkim zebranym za przybycie, udział w dyskusji, za kulturę 

wypowiedzi, bardzo interesującą dysputę. Słowa podziękowania skierował również do Burmistrzów i 

Wójtów Miast i Gmin Powiatu Opolskiego za ogromne zaangażowanie, za kilkumiesięczną walkę o 

sprawy lokalne, ludzkie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. Radny Przemysław Kubów opuścił posiedzenie sesji. Na sali 

pozostało 23 radnych. 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (Nr 

XVII/108/16). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż uzasadnienie do uchwały wyjaśnia 

konieczność wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie powiatu.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na 

lata 2016-2021 (Nr XVII/109/16). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono potrzebę zmiany tej uchwały, co wynika z ustawy o finansach publicznych.  

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015 (Nr XVII/110/16). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował sprawozdanie 

z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 

2014 do 2015. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

d) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019” (Nr 

XVII/111/16). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował 

na okres 4 lat Powiatowy Program opieki nad zabytkami. Przedmiotowy dokument uzyskał pozytywną 

opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przygotowany projekt 

uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

e) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”  (Nr XVII/112/16). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż Powiat Opolski, w partnerstwie z Gminą 

Dobrzeń Wielki oraz Gminą Popielów, zamierza zrealizować projekt „Budowy infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – etap I”, na który sporządzony zostanie wniosek o dofinansowanie z 

budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  W związku z powyższym przygotowano 

stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

f) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z dnia 3 lutego 2016 r.) (Nr 

XVII/113/16). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z ponowną skargą złożoną na 

działalność Starosty Opolskiego, Rada Powiatu zleci Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z dnia 22 lutego 2016 r.) (Nr 

XVII/114/16). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze skargą złożoną na Starostę 

Opolskiego, Rada Powiatu zleci Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego 

w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

XVI/2016 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. 

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

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu. Protokół przyjęto 

jednogłośnie. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 



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

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o otrzymaniu korespondencji, a 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Cebula zapoznał zebranych z treścią nw. pism: 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji DAP-WSUST-0158-67/2016 z dnia 26 stycznia 

2016 r. (data wpływu 4.02.2016 r.) w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic Powiatu 

Opolskiego, 

 

- Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich - Nr 

BDI.0600.10186.01.2015.WD z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 9.02.2016 r.) w sprawie rezolucji 

na temat nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego, 

 

- Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 

poszerzenia granic Miasta Opola kosztem Gminy Dąbrowa, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy 

Komprachcice, Gminy Prószków oraz Gminy Turawa, wchodzących w skład Powiatu Opolskiego, 

 

- Uchwała Nr XVI/109/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii 

w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru 

sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski, części obszaru sołectwa Karczów i włączeniu ich do 

miasta Opola, 

 

- Uchwała Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na 

wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle 

oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola, 

 

- Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zajęcia 

stanowiska w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego, 

 

- Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

poparcia rezolucji Rady Powiatu Opolskiego (pismo BRM.0711.1.2016 z dnia 2.02.2016 r. (data 

wpływu 8.02.2016 r.), 

 

- Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie poparcia 

rezolucji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz poparcia stanowiska burmistrzów 

miast i gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku, 

 

- Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w 

przedmiocie zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa 

Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola, 

 

- Uchwała Nr X/82/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. - Nr RG.0004.3.2016 z 

dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 10.02.2016 r.) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Zębowice do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem Opolskim i Gminą Ozimek przedsięwzięcia 

Powiatu Oleskiego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 17380 Grodziec-Zębowice na 

odcinku Grodziec-Knieja”, 

 

- Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie 

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu”, 

 

- List otwarty Komitetu Tak dla Samorządności z dnia 3 marca 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 

ze zm.) radni otrzymali Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego 



Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2015 celem zapoznania się. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał zebranym iż na stronie www.bip.powiatopolski.pl 

w zakładce oświadczenia majątkowe przygotowano do pobrania wzory formularzy oświadczeń 

majątkowych oraz opis, w jaki sposób należy wypełniać ww. druki. Proszę zapoznać się z 

wyjaśnieniami oraz prawidłowo wypełnić dokumenty. Oświadczenia majątkowe należy złożyć do 

końca kwietnia br. w dwóch egzemplarzach z PIT-em za rok 2015. 

 

W dalszej części obrad głos zabrali; 

 

Radny Piotr Szafrański zaproponował, aby lista obecności była wystawiana do podpisu po 

zakończeniu sesji. 

Przewodniczący Rady ze swej strony zaproponował wystawienie dwóch list obecności, jedna 

na rozpoczęcie sesji, a druga na zakończenie. 

Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż należy dokonać zmiany uchwały w sprawie diet. Radny 

winien być obecny na sesji rady do końca, wtedy otrzyma przysługującą mu dietę. 

Starosta zobowiązał się do przygotowania stosownych zmian w uchwale dotyczącej ustalenia 

diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 20.50 wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady XVII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

http://www.bip.powiatopolski.pl/

