
 

Protokół Nr XXV/2016 

z dwudziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Domu Dziecka w  

Chmielowicach o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady XXV sesji Rady Powiatu 

Opolskiego V kadencji.”  

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

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

poinformował, iż  Zarząd Powiatu Opolskiego pismem z dnia 25 listopada 2016 r. zwrócił się do niego  

o zmianę porządku obrad polegającą na wycofaniu projektu uchwały Nr XXV/157/16 w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz na 

wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady 

Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej Gminy 

Dąbrowa, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice oraz Gminy Prószków. 

Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)  

 

Następnie zapoznał zebranych z rozszerzonym porządkiem obrad: 

 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6. Analiza oświadczeń majątkowych. 

7.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 

2017 r., 

b) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2017 rok, 

c) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Opolskiego, 

d) przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 

uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn.     

„Pierwsza pomoc”, 

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

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2016- 2021, 

g) wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów 

w części dotyczącej Gminy Dąbrowa, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice oraz 

Gminy Prószków. 

 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad  (24 głosami). 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego poinformował, iż radny J. Karpa złożył na piśmie 

poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniej sesji. Po odsłuchania nagrania z sesji 

Przewodniczący stwierdził, że poprawki są bezpodstawne. 
 

 

Następnie zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Wobec braku uwag 

przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 



Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (24 głosami). 

 

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

 

Ad. 6. Analiza oświadczeń majątkowych 
Przewodniczący zapoznał radnych z pismem w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

przez radnych (pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego Nr RP.0033.1.2016 MA z 

08.06.2016) oraz z informacjami o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez:  

- Wojewodę Opolskiego pismem Nr I.414.1.177.2016 PJ z dnia 28 10.2016, 

- Starostę Opolskiego pismem Nr RP.2124.16.2016.AR z dnia 31.10.2016 r., 

- Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr 1609-AP.700.13.2016 z dnia 

31.10.2016 r., 

- Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr 1609-AP.700.13.2016.1 z dnia  

4 11.2016 r. (korekta) 

- Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr 1610-AP.700.17.2016 z dnia  

28.10.2016 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem Nr 1613-APKP.705.21.2016 z dnia 

25.10.2016 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem Nr 1611-APKP.705.25.2016.1 

z dnia 24.10.2016 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu pismem Nr  1602-AP.700.88.2016 z dnia 29.09.2016 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach pismem Nr 1603-APKP.4027.6.2016 z dnia 

25.10.2016 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie pismem Nr 1606-APKP.7002.9.2016 z dnia 

26.09.2016 r., 

-  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku pismem Nr 1605-APKP.4027.230.2016.TS-797 z 

dnia 28.10.2016 r. 

 

Z pism wynika, że przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych nie wykazały naruszenia prawa. 

Jednak u niektórych osób stwierdzono pewne błędy w wypełnianiu oświadczeń, informacja o nich 

została radnym przekazana. 

Pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady. Przewodniczący zapytał radnych czy ma je odczytać? 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za nieczytaniem wyżej wymienionych pism. 

 

Ad.7 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 

2017 r. 

Przewodniczący poinformował, iż Rada Powiatu Opolskiego zobowiązana jest do ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek, dlatego też przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 

Pozytywne opinie wpłynęły od gmin: Dobrzeń Wielki, Łubniany, Dabrowa i Murów. Negatywna 

opinie zgłosiła Opolska Okręgowa Rada Aptekarska. Natomiast gminy Tułowice i Niemodlin 

zaopiniowały częściowo pozytywnie a częściowo negatywnie 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r. Nr XXV/154/16). 

Ww. uchwałę  radni podjęli 23 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

b) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2017 rok 

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym oraz  § 51.1 ust.2 Statutu Powiatu Opolskiego komisje stałe działają na podstawie 

rocznych planów pracy zatwierdzonych przez radę.  

Komisje opracowały  plany pracy na rok 2017, dlatego też przygotowano projekt uchwały w tej 

sprawie. 



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2017 rok ( Nr XXV/155/16). 

Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (24 głosami). 

 

c) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Opolskiego 

W związku z tym, iż kadencja członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego, 

powołanych uchwałą Nr XXXIII/243/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r  kończy 

się z końcem 2016 r., należy delegować do składu ww. komisji  na lata 2017-2019  dwóch radnych z 

obecnego składu Rady Powiatu. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji kandydatów. 

Starosta zaproponował dotychczasowych radnych delegowanych do Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku dla Powiatu Opolskiego, tj. radnego Antoniego Gryca i Norberta Halupczoka.  

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

Przystąpiono do głosowania. Za kandydaturą radnego Norberta Halupczoka głosowały 24 osoby 

(jednogłośnie), a za kandydaturą radnego Antoniego Gryca 23 osoby (radny Gryc nie brał udziału w 

głosowaniu). 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie delegowania radnych do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Opolskiego ( Nr XXV/156/16). 

Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (24 głosami). 

 

d) przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 

uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn.     

„Pierwsza pomoc” 

przewodniczący poinformował, iż do zadań własnych powiatu w zakresie zapewnienia równego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów 

programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki 

zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc ( Nr XXV/157/16). 

Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (24 głosami). 

 

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

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 XXV158/16).  

Ww. uchwałę radni podjęli jednogłośnie (24 głosami). 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2016- 2021 

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 XXV/159/16). 

Ww. uchwałę  radni podjęli jednogłośnie (24 głosami). 
 

g) wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady 

Ministrów w części dotyczącej Gminy Dąbrowa, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice 

oraz Gminy Prószków 
Przewodniczący poinformował, iż w załączniku do projektu uchwały wyjaśniono zasadność podjęcia 

Powyższej uchwały. 



Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady 

Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej Gminy 

Dąbrowa, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice oraz Gminy Prószków (Nr XXV/160/16). 

Ww. uchwałę  radni podjęli 22 głosami przy 2 głosach przeciwnych. 
 

Ad. 8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Przewodniczący poinformował radnych, iż otrzymał informację, że wszystkie komisje Rady 

wypracowały stanowisko w sprawie wniosku złożonego przez radnego Karpę w sprawie zaleceń 

pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w Opolu z dnia 7.12.2011 r. dot. utrzymania urządzeń 

melioracji wodnych. W związku z tym poprosił przewodniczących komisji o pozostanie po 

zakończeniu sesji w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 10.35 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXV 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


