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

z dnia 18 sierpnia 2016 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 XXII 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) zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad sił i środków oraz zasobów materiałowych i

sprzętowych  w  sytuacji  wystąpienia  nadzwyczajnych  zagrożeń  na  terenie  Aglomeracji

Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu

przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze

Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020,

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

c) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu

Opolskiego na lata 2016- 2021,

d)  wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad ( 23 głosami).

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej

sesji. 

Radny J. Karpa zgłosił uwagi do protokołu. Według radnego protokół jest niekompletny, gdyż na sesji

w dniu 30 czerwca 2016 r. złożył w trybie art. 40.3 Statutu Powiatu Opolskiego wniosek, który nie

został odczytany ani dołączony do protokołu. 

Przewodniczący  poinformował  radnego,  że  wniosek  został  złożony  po  zakończeniu  sesji  i  dziś
zostanie odczytany. Radny otrzymał na niego odpowiedź.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 21 głosami przy 2 głosach „przeciw”.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego

Wicestarosta Leonarda Płoszaj przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu). 

Ad.6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad sił i środków oraz zasobów materiałowych i
sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej

oraz  zasad  działania  na  rzecz  realizacji  Programu  poprawy  funkcjonowania  systemu
przeciwdziałania  i  ograniczania  skutków  występowania  zjawisk  ekstremalnych  na  obszarze

Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020
Przewodniczący  poinformował,  iż  ww. Porozumienie  oraz  Program stanowią  wyrażenie  i

potwierdzenie  woli  współpracy  wszystkich  partnerów na  rzecz  poprawy  funkcjonowania  systemu

przeciwdziałania  i  ograniczania  skutków  występowania  zjawisk  ekstremalnych  na  obszarze

Aglomeracji Opolskiej. 



Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Polityki Gospodarczej.

Następnie poprosił Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, p. Pawła Kielara o

bliższe zapoznanie radnych z tematem.

Komendant Kielar zapoznał radnych z podstawowymi założeniami programu,  strukturą systemu 

zarządzania i reagowania w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, opartej o ideę solidarnej pomocy gmin

tworzących Aglomerację Opolską oraz z wynikami analizy zagrożeń, przeprowadzonej przez zespół 

roboczy ds. zdarzeń nadzwyczajnych . Mówił o stopniu przygotowania gmin do działań na wypadek 

usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń, o ich wyposażeniu w systemy koordynacji działań, 
alarmowania i ostrzegania mieszkańców na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali:

- radny K. Górski – w sprawie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej Zamku w Niemodlinie, którego

więźba dachowa jest obecnie modernizowana. Komendant Kielar wyjaśnił, iż w przypadku obiektów 

zabytkowych wszystkie wymagania przeciwpożarowe są uzgadniane indywidualnie, a opracowania 

zawierające rozwiązania w tym zakresie zatwierdza zawsze konserwator zabytków. 

- radny J. Krzesiński – w sprawie wieloszczeblowego systemu zarządzania kryzysowego w czasie 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Jako zwolennik dowództwa jednego szczebla poddaje w 

wątpliwość zasadność funkcjonowania takiego systemu.

Komendant Kielar przedstawił argumenty przemawiające za oddzielnym istnieniem systemów 

zarządzania na szczeblu gminnym i Aglomeracji. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie 

ustalenia zasad sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji 

Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania 

zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 ( Nr XXII/141/16). 

Ww. uchwałę radni podjęli jednogłośnie (23 głosami).

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 XXII/142/16). 

Ww. uchwałę radni podjęli jednogłośnie (23 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 XXII/143/16).

Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (23 głosami).

e) wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wydanym 19 lipca 2016 roku Rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy, z dniem 1 stycznia 2017 roku ma nastąpić zmiana granic 

miasta Opola poprzez włączenie do dotychczasowego miasta na prawach powiatu Opole obszaru 

Powiatu Opolskiego, tj.:

1/ z Gminy Dąbrowa: części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa 

Wrzoski/,



2/ 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,

3/ z Gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,

4/ z Gminy Prószków: obszaru sołectwa Winów.

Zarząd Powiatu Opolskiego uważa za konieczne wystąpienie Rady Powiatu Opolskiego z wnioskiem 

do Trybunału Konstytucyjnego w związku z licznymi naruszeniami przepisów prawa, zgłaszanymi 

wielokrotnie i na każdym etapie przez władze Powiatu Opolskiego. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.

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

wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego (Nr XXII/144/16).

Ww. uchwałę  radni podjęli  22 głosami przy 1 głosie „przeciw”.

Ad. 8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych:

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali:

-  radny  J.  Karpa  –  w  sprawie  swojego  wniosku  złożonego  na  ostatniej  sesji.  Według  radnego

Przewodniczący nie ma prawa przyjmować wniosku po zakończeniu sesji. Radca prawny wyjaśnił, iż
sesję  uważa się  za zakończoną  z chwilą  wypowiedzenia przez Przewodniczącego słów „Zamykam

obrady … sesji Rady Powiatu Opolskiego” i Przewodniczący ma prawo przekazać złożone po sesji

wnioski do Biura Rady. Radny Karpa wycofał swój wniosek zapowiadając, że złoży go na następnej

sesji.

-  radna  Z.  Kotońska  –  w sprawie  zaproszenia  wszystkich  radnych na  XVI Dożynki  Powiatowo-

Gminne, które odbędą się 4 września 2016 r. w Gminie Komprachcice.

- radny K. Górski – w sprawie podziękowania za zorganizowanie wycieczki dla dzieci z Powiatu

Dolina na Ukrainie.

Ad. 9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 11.30 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”.

Protokołowała:

Aneta Raik


