
Protokół Nr XXVIII/2017  

dwudziestej ósmej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji  

z dnia 9 marca 2017 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 XXVIII-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego,  

pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu oraz zaproszonych na gości: 

- Komendanta Miejskiej Policji w Opolu, Nadkomisarza Bogdana Piotrowskiego, 

- Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiej Policji w Opolu, Nadkomisarza Rafała Drozdowskiego, 

- Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Pana Pawła Kielara. 

 

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 radnych) prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu w 2016 roku. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

(teren powiatu opolskiego). 

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) załatwienia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i działającego 

w imieniu Starosty Opolskiego Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w 

Opolu, 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na 

realizację zadań służących ochronie powietrza, 

c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020”, 

d) określenia na 2017 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

e) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r., 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r., 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017-2021. 

 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

10.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Obrady opuścił radny Krystian Cichos. Obecnych na sali – 20 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 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  – 20 radnych głosowało „za” przedstawionym 

porządkiem obrad. Następnie przystąpiono do jego realizacji. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 



 

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

protokołu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. 

Ponieważ żaden z radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 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). 

 

Przybyła radna Agnieszka Grodziecka-Makulska i powrócił radny Krystian Cichos. Obecnych na sali 

– 22 radnych. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Policji w 

Opolu przedłożyła sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2016 roku, które radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

W sesji uczestniczyli: Komendant Miejskiej Policji w Opolu, Nadkomisarz Bogdan Piotrowski oraz 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Opolu, Nadkomisarz Rafał Drozdowski.  

Komendant Miejskiej Policji w Opolu, udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Kazimierz Górski w sprawie przestępczości narkotykowej, 

- radny Jan Krzesiński w sprawie stopnia wykrywalności kradzieży aut, skali problemu sprzedaży 

narkotyków w placówkach oświatowych, kontroli prędkości pojazdów poruszających się po drogach, 

przydrożnej prostytucji oraz edukacji dotyczącej zachowania się pieszych na jezdni, 

- radny Jan Karpa w sprawie pomiaru prędkości, instalacji radarów, 

- radny Przemysław Kubów w sprawie przestępczości cybernetycznej oraz ilości zgonów noworodków 

przy udziale osób trzecich. 

 

Ad. 7 Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

(teren powiatu opolskiego). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej w Opolu przedłożyła informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej 

oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu (teren powiatu opolskiego), którą radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. W sesji 

uczestniczył Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Pan Paweł Kielar, który 

udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Przemysław Kubów w sprawie procedur dotyczących spalonego domu oraz problemów 

kadrowych występujących w straży pożarnej, 

- radny Kazimierz Górski w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego na Zamku w Niemodlinie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował służbom za rzetelne i bardzo szczegółowe 

przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności za rok 2016. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady, przystępując do realizacji porządku obrad. 

W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych - radna Zofia Kotońska i radna Sybilla Stelmach nie 

powróciły po przerwie. 

 



Ad. 8 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) załatwienia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i 

działającego w imieniu Starosty Opolskiego Naczelnika Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Opolu (Nr XXVIII/187/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna, 

przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, uznała skargę na działania Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu i działającego w imieniu Starosty Opolskiego Naczelnika Wydziału 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu za bezzasadną. W związku z powyższym 

przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem, który został 

zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

Na obrady powróciła radna Sybilla Stelmach. Obecnych na sali – 21 radnych. 

 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na 

realizację zadań służących ochronie powietrza (Nr XXVIII/188/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował 

projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z 

zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w 

budynkach mieszkalnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Powiatu Opolskiego. 

Do ww. projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę poprzez dodanie w załączniku w § 1 ust. 4 pkt 

2 – ppkt c) o treści: „kocioł c.o. olejowy”. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały uwzględniający ww. zapis. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020 

(Nr XXVIII/189/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, Zarząd Powiatu zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy prawo ochrony środowiska przygotował 

powiatowy program ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu.  

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020” został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Opolskiego.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Jan Karpa zwrócił uwagę, iż w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2016-2020” brakuje informacji na temat oddziaływania drogi krajowej na 

środowisko w miejscowości Grodziec. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Marek Parfimczyk wyjaśnił, iż droga krajowa 

w miejscowości Grodziec od 2006 r. została dostosowana, tak aby m.in. uciążliwość akustyczna 

przedmiotowej drogi została zmniejszona. We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 

Autostrad przeprowadzono inwestycje, które w znaczny sposób ograniczyły oddziaływanie tej drogi. 

Działania te polegały na wymianie nawierzchni drogi na asfalt, który jest „cichy”, wybudowaniu przy 

wjeździe do miejscowości Grodziec dwóch wysepek spowalniających oraz ustawieniu fotoradaru. 

Wszystkie działania miały na celu ograniczenie prędkości przejeżdżających samochodów. Ostatnie 

pomiary hałasu wykonane zostały w 2013 r. i tylko w dwóch punktach pomiarowych wykazały 

przekroczenia hałasu. W jednym punkcie o 2 dB, a w drugim punkcie o 4 dB. W odpowiedzi na nasze 

pismo dotyczące wyników, GDDKiA wyjaśniła, że wszelkie działania techniczne po stronie Dyrekcji, 

zostały wykonane i na dzień dzisiejszy nie przewiduje się kolejnych działań związanych z poprawą 

ruchu drogowego. Rozważano także montaż ekranów akustycznych, lecz z uwagi na bliskość 

budynków mieszkalnych i wjazdów do posesji, odstąpiono od tejże inwestycji, twierdząc, iż nie 



przyniesie ona pożądanych efektów. W Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska przed hałasem 

żadne działania na tej drodze nie były przewidziane. GDDKiA oczekuje na aktualizację 

przedmiotowego dokumentu. Jeżeli Marszałek uzna potrzebę zajęcia się tym temat, to GDDKiA 

przeprowadzi działania w tym zakresie. Podwyższony poziom hałasu wiąże się ze zwiększeniem 

prędkości jazdy - w głównej mierze dotyczy to samochodów ciężarowych. Obecnie oczekujemy na 

aktualizację Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska przed hałasem. 

W dalszej części obrad radny Jan Karpa stwierdził, iż zanieczyszczone wody opadowe ujęte w 

system kanalizacji deszczowej do zbiornika dla odcinka 300 m, powodują zniszczenie drzew. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż pozwolenia wodnoprawne wydaje się 

na wniosek. Nie mamy prawa zmuszać nikogo do składania takich wniosków. Jeżeli wody opadowe i 

roztopowe są odprowadzane bez pozwolenia wodnoprawnego, to zarządca lub właściciel drogi ponosi 

z tego tytułu podwyższone opłaty. Powiat nie jest organem kontrolnym. Organem właściwym do 

przeprowadzania kontroli w tym zakresie, jest Marszałek Województwa. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

d) określenia na 2017 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

(Nr XXVIII/190/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu za pośrednictwem 

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

na 2017 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

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

Niepełnosprawnych.  

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

e) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Nr XXVIII/191/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przygotował projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Opolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Opolski Kurator Oświaty 

pismem WRE.545.11.2017 (data wpływu 28.02.2017 r.) przesłał pozytywną opinię do projektu 

dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Rada Powiatu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii, zobowiązana jest podjąć ww. uchwałę, uwzględniającą zmiany 

wskazane przez Opolskiego Kuratora Oświaty w cytowanej opinii. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przypomniała zebranym, iż dnia 2 lutego 

2017 r. Rada Powiatu Opolskiego podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci. 

Konsekwencją tych działań jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora, aby móc dalej procedować. Z 

wyjątkiem Szkoły w Suchym Borze - opinię dotyczącą nowej sieci od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. 

otrzymaliśmy. Przedmiotowa placówka nie została uwzględniona ponieważ likwidacja miała nastąpić 

z dniem 31.08.2017 r., a nowa sieć jest od 1.09. Niestety Kurator wydał negatywną opinię w sprawie 

likwidacji Szkoły w Suchym Borze. Wobec powyższego należało uwzględnić w przedmiotowym 

projekcie uchwały ww. placówkę oświatową.  



Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – 1. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (Nr 

XXVIII/192/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych , iż Zarząd Powiatu przygotował 

propozycje zmian w tegorocznym budżecie.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017-2021 (Nr XXVIII/193/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu 

uchwały wyjaśniono konieczność podjęcia uchwały, co wynika to z ustawy o finansach publicznych. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

Ad. 9 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał zebranym o składaniu oświadczeń majątkowych 

do końca kwietnia br.  

 

Ad. 10 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 11.50 wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


