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

z dnia 29 września 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 XXIII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.” 

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników starostwa. Po

stwierdzeniu,  na  podstawie  listy  obecności  (20  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) 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,

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.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad ( 20 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 XXII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (20 głosami).

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego
Wicestarosta Leonarda Płoszaj przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu). 

Na salę obrad przybyli: radna Agnieszka Grodziecka-Makulska oraz radny Przemysław Kubów (22

obecnych).

Ad.6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) 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 XXIII/145/16)

Przewodniczący  poinformował,  iż  maksymalne  stawki  opłat  z  tytułu  usunięcia  i  przechowywania

pojazdu 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 roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego

okresu roku poprzedniego. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali:

- radny J. Krzesinski zapytał czy projekt uchwały dotyczy tylko i wyłącznie usuwania pojazdów z

drogi czy również z podwórek posesji, placów w obrębie bloków spółdzielczych oraz z poboczy.

Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, że gminy są odpowiedzialne za usuwanie pojazdów

z parkingów, osiedli, poboczy itp.



- radna M. Wittek zapytała o liczbę usuwanych pojazdów.

Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, iż jest ich 130 obecnie.

- radny J. Karpa zapytał czy stawki za usuwanie pojazdów są ujednolicone, czy w ustawie jest próg,

którego nie można przekroczyć i na jakim  poziomie inne powiaty ustaliły stawki.

Naczelnik Wydziału Komunikacji  poinformowała,  iż  maksymalne stawki  podane są  po to,  by nie

można  było  ich  przekroczyć.  Ustalone  przez  nas  koszty  oparte  zostały  na  podstawie  faktycznie

ponoszonych  wydatków  na  to  zadanie  i  naszym  zdaniem  umożliwią  uprawnionym  podmiotom

sprawniejsze  odbieranie  pojazdów  z  parkingu  strzeżonego,  pozwalając  tym  samym  ograniczyć

wysokość  obciążeń  powstałych  po  stronie  powiatu  związanych  m.  in.  z  kosztami  postępowań

sądowych,  przechowywania,  sprzedaży  czy  demontażu  pojazdu.  Nie  orientuje  się  natomiast  jakie

stawki ustaliły inne powiaty.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 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 XXIII/145/16). 

Ww. uchwałę radni podjęli jednogłośnie (22 głosami).

c)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Opolskiego  na  2016  r.  
(Nr XXIII/146/16)

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 XXIII/146/16). 

Ww. uchwałę radni podjęli jednogłośnie (22 głosami).

d). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-

2021 (Nr XXIII /147/16)
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 XXIII/147/16).

Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (22 głosami).

Ad. 8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych:
Przewodniczący  zapoznał  radnych  z  treścią  Uchwały  Nr  347/2016  z  dnia  9  września  2016  r.

Regionalnej  Izby  obrachunkowej  w Opolu  w sprawie  opinii  o  informacji  o  przebiegu  wykonania

budżetu za I półrocze 2016 roku.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał oświadczenie radnego Jana Karpy z dnia 20.09.2016 r. dot. jego

wniosku w sprawie zastrzeżeń do czynności organów powiatu przy realizacji zaleceń pokontrolnych

NIK w Opolu z dnia 7 grudnia 2011 r., niewygłoszonego na sesji w dniu 30.06.2016r. i zgłoszonego na

piśmie w trybie paragrafu 40.3 Statutu Powiatu Opolskiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu

Opolskiego. 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali:

- radny K. Górski zapytał o środki trwałe zakupione dla Domu Dziecka w Chmielowicach.

Wicestarosta wyjaśniła, iż do tej pory nie wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Opola w sprawie

dalszego prowadzenia tej placówki przez Powiat Opolski, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

- radny J. Karpa – w związku z odczytaniem jego oświadczenia  z dnia 20.09.2016 r. złożył na ręce

Przewodniczącego  pisemny  wniosek  w  trybie  paragrafu  40.3  Statutu  Powiatu  Opolskiego,

niewygłoszony na sesji w dniu 29.09.2016, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.



- radna M. Koschny zaprosiła radnych na kolejną miesięcznicę 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.

Radna  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  radnego  Kubów  czy  Gmina  Dobrzeń  Wielki  jest  nadal

najważniejsza w powiecie., zaznaczając jednocześnie, że radny nie musi na nie odpowiadać.

- Radny P. Kubów powiedział, że radna sama odpowiedziała sobie na to pytanie. Dodał również, że

reprezentuje PIS oraz tych ludzi, którzy są za przyłączeniem gmin do Opola. Otrzymuje z tego tytułu

bardzo dużo gróźb na Facebooku łącznie z pobiciem. 

- Radna M. Koschny przyznała, że to nie jest sprawa, która nas łączy tylko dzieli.

- radny K. Wysdak stwierdził, że Organizacja jako Mniejszość Niemiecka radnemu Kubów nie groziła.

Mieliśmy bardzo dobrego Biskupa, który dbał, aby wszyscy szli razem. Następnie przytoczył słowa

ojca Mieczysława A. Krąpca jednego z najwybitniejszych filozofów polskich, teologa i humanisty;

głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, który głosił, że jeśli dajemy człowiekowi prawo do

uczuć i do myślenia, to dajemy mu tym samym prawo do decydowania o sobie. Wszystko zależy od

tego jak widzimy człowieka. Nie zapominajmy, że znikają całe wsie, jeśli Rada Miasta Opola pozwoli,

to może powstaną w ich miejsce dzielnice. Tożsamość została podeptana. Radny Wysdak przytoczył

również słowa Prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas spotkania z  mieszkańcami  w Strzelcach

Opolskich  wspomniał o wielokulturowości, która "jest wielkim skarbem tej ziemi". Radny wyraził

nadzieję, że wypowiedź ta dotrze również do PIS-u.

- radny R. Mohlek zapytał radnego Kubów czy ludzie, którzy tak źle się wypowiadają o nim, mówią,

że są Niemcami.

Radny Kubów nie  odpowiedział  na pytanie  radnego Mohlka,  uważając,  że nie  jest  przed komisją

przesłuchującą.

Ad. 9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 10.50 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXIII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”.

Protokołowała:

Aneta Raik


