
Protokół Nr XX/2016
z dwudziestej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Zespole Szkół im.
Józefa Warszewicza w Prószkowie o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady XX 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  zapoznał
zebranych z następującym porządkiem obrad:

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 rok, w tym:

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 140/2016
z  dnia  20  kwietnia  2016  r.  Składu  Orzekającego  RIO w Opolu  w sprawie  opinii  o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015.,

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o
stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,

c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok.

7.Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok, w tym:

a) zapoznanie  z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi
Powiatu  Opolskiego  za  2015  rok  –  Uchwała  Nr  10/16  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r.

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 249/2016 
z dnia 10 czerwca  2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu,

c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2015 rok.

8.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr XVIII/119/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. określającej na 2016 rok zadania i
środki  przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych dla  osób
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

b) załatwienia skargi z dnia 3 maja 2016 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 
10. 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 XIX 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). 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący wraz ze Starostą złożyli odchodzącej na
emeryturę  Pani  Dyrektor  Danucie  Soberze  słowa  podziękowania  za  pełne  zaangażowania  18  lat  pracy
włożonej w rozwój placówki, życząc  spokojnego czasu na emeryturze.
Następnie Starosta wręczył nominację Panu Dariuszowi Sobkowi, który uchwałą Zarządu Powiatu
Opolskiego nr 719/16 z dnia 6 maja 2016 r. został powołany, w wyniku postępowania konkursowego,
na dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie. Nowy Dyrektor szkoły przedstawił
dotychczasowy przebieg swojej kariery zawodowej i opowiedział krótko o planach związanych z
funkcjonowaniem szkoły.

Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni uczestniczą w sesji.

Ad.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 rok

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu
Opolskiego za 2015 rok. Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
b) informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2015 rok,
c) sprawozdanie  finansowe  obejmujące  bilans  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Opolskiego  za  

2015, łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2015.,
łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych
jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane  wynikające  z
zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Opolskiego.

Wyżej wymienione dokumenty Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego  w ustawowym terminie. 

a).  Wiceprzewodniczący Rady zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu –
Uchwała Nr 140/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.

b).  Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  Pana  Henryka  Zapióra  o
zapoznanie  zebranych z  opinią  w sprawie przedmiotowych sprawozdań oraz informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Powiatu Opolskiego.
 

Pan  Henryk Zapiór poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna  w trakcie kontroli 
przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2016 r. stwierdziła, że nie ma rozbieżności danych ujętych w
sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok, a wielkościami ujętymi w 
sporządzonych wcześniej sprawozdaniach za 2015 rok. 

Fakt ten potwierdziła RIO w Opolu opiniując pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Opolskiego za 2015 r., z opinią tą członkowie Komisji Rewizyjnej również się zapoznali.
Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2015 rok z wykonania budżetu jest rzetelne oraz
poprawne pod względem formalnym i rachunkowym.

Ponadto,  dokonując analizy danych ujętych w informacji  o  stanie  mienia  komunalnego Powiatu
Opolskiego za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. stwierdzono, że pozwalają one na ustalenie które z
nieruchomości zostały przez Powiat nabyte, a które podlegały zbyciu. W informacji ujęto również wykaz
nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  i  ich  sposób  zagospodarowania  oraz  dane  o  dochodach
uzyskanych tytułem wykonania prawa własności czy posiadania mienia.

Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu Powiatu za 2015 r. wykazały, że
Zarząd  wykonuje  swe  zadania  rzetelnie  stosując  ustalone  procedury  i  przepisy  prawa  oraz  zachowuje
kryteria gospodarności, celowości i zasadności.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
Powiatu Opolskiego za 2015 r. podejmując uchwałę Nr 9/16 z dnia 3 czerwca 2016 r. 



Następnie Pan H. Zapiór odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 9/16 z dnia 3 czerwca 2016r. w 
sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.

c). dyskusja nad ww. sprawozdaniami
Przewodniczący  Rady  zaprosił  zebranych  do  dyskusji  nad  przedstawionymi  dokumentami  tj.
sprawozdaniami i informacją o stanie mienia.
Radny Joachim Świerc  jako wiceprzewodniczący Komisji Budżetu poinformował zebranych, iż wszystkie
zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego były monitorowane na bieżąco przez Komisję Budżetu i nie ma
podstaw, by nie przyjąć uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015
rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

d). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok (Nr XX/134/1
Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała

przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
25  radnych  głosowało  za  podjęciem  przedmiotowej  uchwały.  Głosów  przeciwnych  –  brak.  Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok, w tym:

a)  zapoznanie  z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi  Powiatu
Opolskiego za 2015 rok – Uchwała Nr 10/16 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3
czerwca 2016 r.

Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej,  Pana Henryka  Zapióra  o
zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok –
Uchwała Nr 10/16 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r.

Pan Henryk Zapiór zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolne z
realizacji budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r. wykazały, że Zarząd Powiatu działa zgodnie z prawem, a
podejmowane przez niego działania prowadzą do wyznaczonego celu, sprawy są prowadzone rzetelnie oraz
zachowana  jest  gospodarność  w  dysponowaniu  majątkiem.  Dlatego  też  Komisja  Rewizyjna  wydała
pozytywną opinię do sprawozdań i  postanowiła wystąpić z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok, podejmując uchwałę Nr 10/16.

Następnie  Przewodniczący odczytał  treść  Uchwały Nr  10/16 Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu
Opolskiego  z  dnia  3  czerwca  2016  r.  w  sprawie  absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  Powiatu
Opolskiego za 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 249/2016 z dnia 10
czerwca 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu

Wiceprzewodniczący  zapoznał  zebranych  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 r.– Uchwała Nr 249/2016 z dnia 10
czerwca 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu. 

c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego
Przewodniczący Rady zaprosił  zebranych do dyskusji  nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu
Opolskiego. Brak głosów w dyskusji.

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015
rok (Nr XX/135/16)
Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała

przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania, w wyniku

którego 25 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.



Przewodniczący podziękował Zarządowi Powiatu Opolskiego za skuteczną politykę finansową, dodał,  iż
wszyscy radni są zadowoleni z gospodarki finansowej powiatu. Słowa podziękowania skierował również do
wszystkich radnych, którzy skrupulatnie współpracowali z Zarządem. 

Starosta  ze  swej  strony  podziękował  naczelnikom,  pracownikom  za  kolejny  rok  pracy,  a  radnym  za
współpracę oraz propozycje, które były brane pod uwagę.

Ad.9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a). zmiany Uchwały nr XVIII/119/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. określającej na 2016 rok zadania i
środki  przeznaczone  przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  dla  osób
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr XX/136/16)
Przewodniczący  poinformował,  iż  w  związku  z  występującymi  indywidualnymi  potrzebami  osób
niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania do tłumacza języka migowego, zasadnym jest zwiększenie
kwoty  z  500,00  zł  do  1.000,00  zł  wraz  z  uwzględnieniem  dofinansowania  do  likwidacji  barier
architektonicznych w kwocie 6.000,00 zł.
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.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/119/16 z dnia 14
kwietnia  2016  r.  określającej  na  2016  rok  zadania  i  środki  przeznaczone  przez  Państwowy  Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr XX/136/16).  
Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (25 głosami).

b) załatwienia skargi z dnia 3 maja 2016 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu (Nr XX/137/16)
Przewodniczący poinformował, iż po przeanalizowaniu całości sprawy Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w
dniu 3 czerwca 2016 r. ustaliła, iż skargę na działalność Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu należy uznać za bezzasadną i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść skargi.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 3 maja 2016r.r. na
działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (Nr XX/137/16).
Ww. uchwałę  radni podjęli 24 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

c)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Opolskiego  na  2015  r.  
(Nr XX/138/16)
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.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Opolskiego na 2016 r. ( Nr XX/138/16). 
Ww. uchwałę radni podjęli jednogłośnie (25 głosami).

d). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 (Nr
XX /139/16)
Przewodniczący  poinformował,  iż  w uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  wyjaśniono  konieczność
przygotowania uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych. 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 (Nr XX/139/16).
Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (25 głosami).

Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych
Przewodniczący zapoznał radnych z treścią następujących pism:
- ponownej skargi Pana Andrzeja Wianeckiego.



Skarga ta już dwukrotnie była przedmiotem obrad Rady Powiatu, w związku z powyższym Przewodniczący 
zwrócił się do Pana Starosty oraz prawników Starostwa Powiatowego o wyjaśnienie sprawy. Następnie 
Przewodniczący odczytał wyjaśnienie Starosty oraz stanowisko radców prawnych w tej sprawie. Ponieważ 
skarga nie wnosi żadnych nowych okoliczności zaproponował, aby zgodnie z art. 239 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, pozostawić skargę bez rozpoznania.

Następnie poddał pod głosowanie propozycję pozostawienia skargi bez ponownego rozpatrzenia.
24 radnych przegłosowało wniosek, Starosta nie brał udziału w głosowaniu.

- Uchwałą nr 120/XVI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie poparcia „Apelu
Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”,
 
- Uchwałą nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. również w sprawie poparcia
Apelu Sejmiku,

- Uchwałą nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r.  w sprawie wystąpienia
przez Radę Miejską w Ozimku z apelem do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny
Zalewskiej  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  utworzenia  zasiłków  wyrównawczych  w  okresie
przejściowym, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, dotyczących pozostawienia dzieci
sześcioletnich w przedszkolach

W ramach dyskusji głos zabrała radna Zofia Kotońska zwracając się do Starosty z  zapytaniem o przebieg 
działań związanych z obroną granic powiatu opolskiego.
Starosta poinformował, iż czekamy na wyznaczenie terminu spotkania z Ministrem MSWiA, z którym  w 
zeszłym tygodniu spotkali się parlamentarzyści województwa opolskiego Przypomniał, iż cały czas 
monitorujemy sprawę. Stoimy na stanowisku, iż wniosek Prezydenta ma poważną wadę prawną. Według 
opinii prof. Szydło wniosek ten obarczony jest również innymi wadami prawnymi, pomijając fakt, że 
Prezydent naruszył wyłączną właściwość Rady Miasta Opola do sporządzenia i złożenia wniosku o zmianę 
granic gmin. 
Zwróciłem się do Prezydenta o udostępnienie wniosku w celu poświadczenia danych ewidencyjnych,  
niestety nie otrzymałem wniosku, w związku z tym nie mogłem wydać stosownego zaświadczenia - 
tłumaczył Starosta.
Starosta wspomniał również o wielkim rozczarowaniu mieszkańców Powiatu Opolskiego opinią Wojewody 
Opolskiego, który zaopiniował pozytywnie wniosek. 

Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.11.20  wypowiadając formułę „Zamykam obrady XX sesji 
Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”.

Protokołowała: 

Aneta Raik
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