
Protokół Nr XXVI/2016   

dwudziestej szóstej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji  z 

dnia 22 grudnia 2016 r.   

   

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha otworzył obrady sesji w Zespole Szkół 

im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, o godz. 10.00 wypowiadając formułę: 

„Otwieram obrady XXVI-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”   

Następnie przywitał gospodarzy Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, radnych 

Powiatu Opolskiego, Naczelników Starostwa Powiatowego w Opolu oraz zaproszonych gości.   

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (23 radnych) prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Zarząd Powiatu Opolskiego, pismem Nr 

RP.0002.26.2016.MA z dnia 19 grudnia 2016 r., zwrócił się do Pana Stefana Warzechy o zmianę 

porządku obrad polegającą na wycofaniu projektu Uchwały Nr XXVI/171/16 Rady Powiatu Opolskiego 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego 

i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Opolski.  

Wycofanie ww. projektu uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym opublikowanej w Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2016 r. poz. 1342 (art. 1 pkt 3) 

polegającej na zmianie terminu wejścia w życie art. 85 ust. 2 ww. ustawy.  

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

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.).  

  

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych ze zmienionym porządkiem obrad:  

  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.  

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:  

  

1) zmiany Uchwały Nr IV/21/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015-2017”,  

2) zmiany 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,  

3) 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,  

4) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,  

5) wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto 

Opole na prawach powiatu,  

6) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Chrząstowice, 7) powierzenia 

realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Łubniany, 8) powierzenia realizacji zadania w 

ciągu drogi powiatowej Gminie Tarnów Opolski,  

9) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Turawa,  

10) określenia  przystanków komunikacyjnych  na terenie  Powiatu Opolskiego, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 

zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów,  

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

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

2016-2021,  



13) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, 14)  

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017: a)  przedstawienie projektu uchwały 

budżetowej,  

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały budżetowej,  

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,  

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych 

komisji,  

e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,  

f) głosowanie każdego wniosku osobno,  

g) głosowanie całej uchwały budżetowej.  

15)  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.  

  

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 – 23 radnych głosowało „za” przedstawionym 

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

  

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

  

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

XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 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. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.  

  

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu).  

  

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:  

  

1) zmiany Uchwały Nr IV/21/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015-2017” (Nr 

XXVI/161/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w „Powiatowym programie pieczy 

zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015-2017” zwiększa się limit rodzin zastępczych 

zawodowych w punkcie IV. Zadania, tabela 2, pkt 2.5, ppkt c) otrzymując brzmienie „w 2017 r. – 5 

rodzin”. Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.  

Przewodniczący Rady zapytał o zmiany wprowadzone do przedmiotowego projektu uchwały.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, Pani Iwona Rejnhardt wyjaśniła 

zebranym, iż jedna z rodzin złożyła wniosek w sprawie zawarcia umowy o pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej. Z opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wynika, że rodzina ta ma 

długoletnie doświadczenie w sprawowaniu profesjonalnej opieki nad dziećmi. Po raz pierwszy zostali 

ustanowieni rodziną zastępczą w 1999 r., a od ponad 4 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej 

niezawodowej. W tym okresie w rodzinie przebywało pięcioro dzieci. Obecnie w rodzinie zastępczej 



przebywa dwóch chłopców: jeden w wieku 18 lat, drugi w wieku 15 lat oraz dziewczynka, która 

ukończyła pierwszy rok życia.  Rodzina wzorowo zajmuje się dziećmi, poświęca im każdą chwilę, dba 

o to, by zaspokoić potrzeby emocjonalne i społeczne dzieci oraz zapewnia im dostęp do świadczeń 

zdrowotnych. Umożliwia również dzieciom kontakt z ich rodzicami biologicznymi. Na uwagę zasługuje 

fakt, że rodzina ta deklaruje chęć przyjmowania do swojej rodziny małych dzieci, dla których tak ciężko 

jest wskazać  rodzinę zastępczą, która we właściwy sposób zadbałaby o rozwój  małych podopiecznych. 

Wniosek jest tym bardziej uzasadniony, że liczba rodzin zastępczych powinna wzrastać, gdyż 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  na terenie 

Powiatu Opolskiego ma obowiązek pozyskiwania osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub 

rodzinnych domów dziecka mając na uwadze wymóg ustawowy ograniczenia do 14 liczby 

wychowanków w placówkach – opiekuńczo – wychowawczych. W związku z faktem, iż od 1 stycznia 

2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające granice 

Miasta Opola na prawach powiatu i  Powiatu Opolskiego, wystąpiono z wnioskiem do Prezydenta 

Miasta Opola o wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia umożliwiającego zawarcie przez Starostę 

Opolskiego umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej z rzeczoną rodziną. Pismem z 

dnia 10 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego 

porozumienia.   

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.  

  

2) 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 XXVI/162/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu za pośrednictwem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVIII/119/16 Rady Powiatu Opolskiego 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.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych.   

Komisja Budżetu i Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

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.  

  

3) 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 (Nr XXVI/163/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż uchwała ma na celu dostosowanie 

dotychczasowych uregulowań w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek do 

zmienionych przepisów prawnych, a ponadto doprecyzowanie obowiązujących zasad przekazania, 

rozliczania i kontroli wykorzystania określonych dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego.  

Komisja Polityki Społecznej 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.  

  



4) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (Nr XXVI/164/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Wojewoda Opolski proponuje Powiatowi  

Opolskiemu przejęcie w formie powierzenia niektórych zadań z tym związanych, należących do 

administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę na 

realizację takiego zadania.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała 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.  

  

5) wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez 

miasto Opole na prawach powiatu (Nr XXVI/165//16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował ww. projekt 

uchwały, gdyż nie wyraża zgody na nieodpłatne przekazanie Domu Dziecka w Chmielowicach.  

Wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę wynosi 2.634.100 zł.  

Wszystkie Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy odbyły się rozmowy z władzami Miasta Opola.  

Wicestarosta poinformowała zebranych, iż odbyło się kilka spotkań – ostatnie z 

Wiceprezydentem Miasta Opola, Panem Mirosławem Pietruchą. Nie doszliśmy do żadnego 

porozumienia. Miasto Opole chce przejąć placówkę, nie mając żadnych argumentów, które 

świadczyłyby o tym że Dom ten potrzebny jest Miastu Opole do wykonywania zadań. W kwestii pieczy 

zastępczej, Pan Mirosław Pietrucha wysunął argument, iż Miasto Opole będzie lepiej prowadzić ten 

Dom. Dobrowolnie nie oddamy Domu Dziecka w Chmielowicach. Powiększenie terytorium Miasta 

Opola nie musi łączyć się z przekazaniem placówki.  

Przewodniczący Rady zapytał o stronę prawną sporu. Czy można odebrać Dom Dziecka siłą, 

czy taki aspekt był rozpatrywany?  

Wicestarosta wyjaśniła, że istnieje realne zagrożenie, że decyzje podejmuje Prezes Rady 

Ministrów, iż placówka zostanie nam odebrana.  

Starosta dodał, iż sytuację porównuje się do Miasta Rzeszowa, gdzie w okresie przemian, Powiat 

Rzeszowski po podpisaniu stosownego porozumienia do dnia dzisiejszego prowadzi na terenie Miasta 

Rzeszowa - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.   

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.  

  

6) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Chrząstowice (Nr 

XXVI/166/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi 

powiatowej nr 1752 O w miejscowości Suchy Bór w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy gminy będą realizowały przedmiotowy projekt przy udziale 

środków własnych.  

Radny Jan Krzesiński zapytał o wkład finansowy Powiatu Opolskiego.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Jacek Dziatkiewicz wyjaśnił, iż zadanie ma 

zostać zrealizowane przez gminy przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych w ramach 

poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. Środki na wkład własny oraz na 

konieczne nabycia nieruchomości pod poszerzony pas drogowy będą pochodziły w całości z budżetu 

Gmin. Przedmiotowe zadanie ma zostać w całości wykonane w pasie drogowym dróg powiatowych, a 



po zakończeniu okresu trwałości (5 lat po ukończeniu projektu) przekazane na rzecz Powiatu 

Opolskiego. Wszelkie warunki techniczne dotyczące przebiegu i parametrów omawianych ścieżek 

pieszo-rowerowych, Gminy są zobowiązane wykonać w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w 

Opolu.   

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.  

  

7) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Łubniany (Nr XXVI/167/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt uchwały dotyczy budowy ciągu 

pieszo-rowerowego na odcinku Kępa-Biadacz wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 O  oraz budowy ciągu 

pieszo-rowerowego na odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 1702 O do przysiółka Surowina w 

zakresie drogi powiatowej 1702 O na odcinku Brynica (DW 461) – Surowina – granica gminy Łubniany.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała 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.  

  

8) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Tarnów Opolski (Nr 

XXVI/168/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt uchwały dotyczy budowy 

infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku Miedziana - 

Kosorowice.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała 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.  

  

9) powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Turawa (Nr XXVI/169/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt uchwały dotyczy budowy 

infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku DK 45 (Zawada) – 

Turawa (ul. Harcerska). Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała 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.  

  

10) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów (Nr XXVI/170/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o publicznym transporcie 

zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, a także 

ustalenie stawki opłat, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowią dochód powiatu z 

przeznaczeniem na ich utrzymanie. Zasady korzystania z przystanków określono w sposób, który 

powinien zapewnić porządek i bezpieczeństwo korzystania z przystanków przez podróżnych.  Do 

projektu uchwały wniesiono autopoprawkę w związku z błędem, jaki wystąpił w szacowaniu ilości 



przystanków w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Opolskim. Nowy projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem przesłany został wszystkim radnym drogą elektroniczną oraz rozdany w wersji 

papierowej przed dzisiejszą sesją.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały uwzględniając 

ww. autopoprawkę.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Jacek Dziatkiewicz wyjaśnił, iż po 

konsultacjach stwierdzono, że każdy przystanek ma swój numer. Wystąpił błąd w szacowaniu 

przystanków.  

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady poruszył temat eksploatacji przystanków.  

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.  

  

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

XXVI/171/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycje zmian w 

tegorocznym budżecie.   

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała 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.  

  

12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2016-2021 (Nr XXVI/172/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono konieczność przygotowania uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych. Komisja 

Budżetu pozytywnie zaopiniowała 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.  

  

13) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (Nr 

XXVI/173/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z postanowieniami art. 263 ust 2 

ustawy o finansach publicznych Zarząd przygotował wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego.  

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.  

  

14) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017 (Nr XXVI/174/16):  

  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,  

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,  

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,  

d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,  

e) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,  



f) głosowanie każdego wniosku osobno,  

g) głosowanie całej uchwały budżetowej.  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż budżet Powiatu na 2017 r. zostanie 

uchwalony zgodnie z zapisem § 7 uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 

września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przyjętych procedur, Zarząd przedłożył w dniu 15 

listopada 2016 r. projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok wraz z objaśnieniami. Radni 

otrzymali projekt budżetu na 2017 r. oraz projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekty te zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady zwołali posiedzenia, na których zaopiniowano 

przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2017 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej.  

  

Ad. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej.  

  

Przewodniczący Rady zaproponował odczytanie projektu uchwały budżetowej bez załączników 

z uwagi na fakt, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.  

Przystąpiono do głosowania ww. propozycji, w wyniku którego 23 radnych (jednogłośnie) 

głosowało za odczytaniem treści projektu uchwały budżetowej bez załączników. Pan Stefan Warzecha 

odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały bez załączników.  

  

Ad. b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 

Uchwałą nr 612/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Opolskiego na 2017 rok.  

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Cebula zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej opinii.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Regionalna Izba Obrachunkowa  

Uchwałą nr 613/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. zaopiniowała pozytywnie możliwość sfinansowania 

deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2017 rok.  

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Cebula zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej opinii.  

Z projektem budżetu zapoznały się wszystkie Komisje Rady i ostatecznie w dniu 30 listopada 2016 r. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2017 rok.  

  

Ad. c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców.  

  

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o zapoznanie zebranych z 

opiniami do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.  

  

- Pani Monika Wittek – Zastępca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej - opinia 

pozytywna bez formułowania wniosków,  

- Pan Norbert Halupczok – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - opinia pozytywna 

bez formułowania wniosków,  

- Pan Henryk Zapiór – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków,  

- Pan Krystian Cichos – Przewodniczący Komisji Budżetu - opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków.  

  



Z przedstawionych przez przewodniczących komisji opinii wynika, że nie sformułowano żadnych 

wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 2017, dlatego też nie będą 

realizowane punkty dotyczące wniosków komisji, dyskusji nad nimi oraz głosowania.  

  

Obrady opuścił radny Przemysław Kubów – na sali pozostało 22 radnych.  

  

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił radnych do dyskusji nad projektem uchwały 

budżetowej na rok 2017. W ramach dyskusji głos zabrali:  

Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż w § 9 ust. 1 omyłkowo wpisano 2016 rok, 

zamiast 2017 rok, a także wystąpił błąd w podstawie prawnej w ustawie o finansach publicznych.  

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie.  

  

Przewodniczący Rady podziękował Komisjom i Zarządowi Powiatu Opolskiego za prace nad budżetem 

Powiatu Opolskiego na 2017 rok. Słowa podziękowania skierowano także do Skarbnika Powiatu.  

  

Na obrady powrócił radny Przemysław Kubów – obecnych na sali – 23 radnych.  

  

15) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021 (Nr 

XXVI/175/16).  

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisje opiniując budżet jednocześnie 

zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. Nie wniosły uwag, a ostatecznie Komisja Budżetu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 614/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. postanowiła 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opolskiego na 

lata 2017-2021. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Cebula zapoznał zebranych z treścią 

przedmiotowej opinii.  

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. 7 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych:  

  

Radny Kazimierz Górski zabrał głos w temacie monitorowania oglądalności TVP Info.  

Radny Krzysztof Wysdak poinformował zebranych, iż Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego wzbogacono o zadanie dot. monitorowania ciągłości sygnału   

Radny Jan Karpa złożył na ręce Przewodniczącego Rady, pisemne oświadczenie z dnia 

22.12.2016 r., dotyczące zastrzeżeń do czynności organów powiatu opolskiego w sprawie realizacji 

zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Opolu z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr 

LOP-4101-14-05/2011 r. i zadeklarowanych działań przez Starostę Opolskiego w odpowiedzi z dnia 21 

grudnia 2011 r. Nr OŚ.1710.3.3011.ZW – dotyczących utrzymywania urządzeń melioracji wodnych na 

obszarze powiatu opolskiego w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych (oświadczenie dołączono do protokołu).   

  

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.  

  

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.30 wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady XXVI sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”.  

  



Protokołowała:  

  

Małgorzata Andrejczuk  

  


