
 

Protokół Nr XXIX/2017 

z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

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

Społecznej w Prószkowie o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady XXIX sesji Rady 

Powiatu Opolskiego V kadencji.” 

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego, Powiatowego Inspektora 

Weterynarii w Opolu, Panią Karolinę Pomorską Wypchło oraz Panią Marzenę Nanowską-Geisler, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz pracowników starostwa. 

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (24 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.Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego 

Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2016. 

7.Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2016. 

8.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji transgranicznego projektu partnerskiego w zakresie 

zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych terenu powiatu opolskiego i 

gminy Hruba Skala, 

b) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej, 

c) przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w 

zakresie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim, 

d) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły 

do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 

e) utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu 

Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Zespołu Szkół w Ozimku w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w Ozimku, 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w trzyletnią Branżową Szkołę I 

Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół 

im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, 

h) przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  wchodzącego w skład  Zespołu 

Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby, 

i) przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby, 

j) przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół  w 

Chróścinie poprzez zmianę siedziby, 

k) przekształcenia Publicznego Technikum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie 

poprzez zmianę siedziby, 

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

m) 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. 

 

Radni jednogłośnie przegłosowali zaproponowany porządek obrad (24 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 XXVIII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 23 głosami przy 1 głosie 

wstrzymującym się.   

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  
 

Ad.6.Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego 

Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2016 

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 

Powiatu Opolskiego Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2016 

Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do obecnej na sesji p. Karoliny Pomorskiej-Wypchło, 

dyrektora Inspekcji Weterynaryjnej w Opolu. W dyskusji głos zabrali kolejno: 

- radny K. Górski -  w sprawie sprowadzania obornika z Holandii do Polski,  

- radny J Krzesiński -  w sprawie odstrzału lisów i szczepień przeciwko wściekliźnie oraz 

samodzielnego uboju zwierząt. 

- radny K. Dendera w sprawie uregulowań dotyczących styczności drobiu z ptactwem dzikim 

Wyczerpujących informacji w powyższych sprawach udzieliła p. Karolina Pomorska-Wypchło.  

 

Ad.7.Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2016. 

Przystąpiono do oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2016. 

Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do obecnej na sesji p. Marzeny Nanowskiej-Geisler, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 
W dyskusji głos zabrał: 

- radny J. Krzesiński -  w sprawie problemów z uzyskiwaniem wyników jakości wody w gminie 

Turawa, wprowadzaniem żywności do obrotu przez duże sieci sklepowe oraz zagrożenia boreliozą. 

Wyczerpujących informacji w powyższych sprawach udzieliła p. Marzena Nanowska-Geisler, 
 

Ad.8.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji transgranicznego projektu partnerskiego w 

zakresie zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych terenu powiatu opolskiego 

i gminy Hruba Skala (Nr XXIX/194/17) 

Przewodniczący wyjaśnił, iż ze względu na obligatoryjny warunek jakim jest posiadanie Partnera po 

stronie czeskiej w projektach dofinansowanych z Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska, 

Powiat Opolski zwrócił się do Gminy Hruba Skala z ofertą współpracy przy realizacji wspólnego 

projektu. Celem projektu będzie zwiększenie atrakcyjności regionu dla turystów, a w dalszej 

perspektywie z planowanymi działaniami Uniwersytetu Opolskiego doprowadzenie do powstania 

nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym w Powiecie Opolskim. 

Komisje Polityki Gospodarczej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji transgranicznego projektu partnerskiego w zakresie zachowania i odnowy atrakcji 

kulturowych i przyrodniczych terenu powiatu opolskiego i gminy Hruba Skala (Nr XXIX/194/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie ( 24 głosami). 

b) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (Nr XXIX/195/17) 

Przewodniczący poinformował, iż stosownie do zapisów art. 16a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej Powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia 

Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej.    

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny J. Krzesiński zauważył, że z przedstawionego materiału nie wynika, iż PCPR w Opolu korzysta 

z wolontariuszy. Dyrektor PCPR w Opolu poinformowała, że placówka w 2016 r. nawiązała kontakt z 

Uniwersytetem Opolskim celem pozyskania wolontariuszy do nauki języka angielskiego, rozpoznanie 



poczynione wśród rodzin zastępczych wykazało takie zapotrzebowanie. Ponadto placówka stara się 

pozyskać wolontariuszy z ośrodków pomocy społecznej. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej (Nr XXIX/195/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie ( 24 głosami). 

c) przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w 

zakresie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim (Nr XXIX/196/17) 

Przewodniczący przypomniał, iż przedłożone sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zawiera 

informacje  o sposobie realizacji zdań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Wraz ze sprawozdaniem zostało przedłożone zestawienie potrzeb Powiatu 

Opolskiego w obszarze systemu pieczy zastępczej. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w Powiecie 

Opolskim (Nr XXIX/196/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

d) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły 

do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 (Nr XXIX/197/17) 

Przewodniczący wyjaśnił, iż utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  podyktowane jest 

chęcią poszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz 

likwidacją Zespołu Szkół w Chróścinie, w której dotychczas realizowano kształcenie osób dorosłych 

w Powiecie Opolskim. 

Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, posiada 

wystarczającą liczbę sal lekcyjnych, pracowni komputerowych a kadra nauczycielska posiada 

przygotowanie pedagogiczne.  

W związku z powyższym podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny J. Krzesiński zapytał czy przeniesienie dzieci z Chróściny do Prószkowa spowoduje , że 

nauczyciele znajdą pracę w Prószkowie. Odpowiedzi w tej sprawie udzieliła Naczelnik Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 (Nr XXIX/197/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

e) utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu 

Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 (Nr XXIX/198/17) 

Przewodniczący poinformował, iż oferta edukacyjna adresowana będzie do absolwentów liceów i 

techników bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości. Ponadto utworzenie nowego typu 

szkoły umożliwi kontynuacje nauki i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wśród absolwentów 

szkoły oraz mieszkańców Powiatu Opolskiego 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w 

Prószkowie, ul. Pomologia 11 (Nr XXIX/198/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Zespołu Szkół w Ozimku w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w Ozimku (Nr XXIX/199/17) 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 

ustawowej określonej w art. 162 cyt. ustawy tj. „ Organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 

listopada 2017 r. w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia”. 



Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku w trzyletnią 

Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, 

Zespołu Szkół w Ozimku (Nr XXIX/199/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, 

o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół im. 

Bolesława Chrobrego w Niemodlinie (Nr XXIX/200/17) 

Podobne względy przemawiają za podjęciem tej uchwały (zmiana ustroju szkolnego)  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego 

w Niemodlinie w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

 (Nr XXIX/200/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

h) przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  wchodzącego w skład  Zespołu 

Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby (Nr XXIX/201/17) 

Przewodniczący poinformował, że o zamiarze przekształcenia szkoły, w ustawowym terminie, 

zawiadomiono Opolskiego Kuratora Oświaty, rodziców uczniów i uczniów. Opolski Kurator Oświaty 

wyraził pozytywną opinię w sprawie przekształcenia szkoły. O zamiarze przekształcenia 

powiadomione zostały również nauczycielskie związki zawodowe. Zatem zostały spełnione wszystkie 

przesłanki niezbędne do przyjęcia niniejszej uchwały.          

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego  wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby 

 (Nr XXIX/201/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

i) przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby (Nr XXIX/202/17)Przewodniczący 

poinformował, iż w tym wypadku również zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do 

przyjęcia niniejszej uchwały.          

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez 

zmianę siedziby (Nr XXIX/202/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

j) przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół  w 

Chróścinie poprzez zmianę siedziby (Nr XXIX/203/17) 
W tym wypadku również zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do przyjęcia niniejszej 

uchwały - poinformował Przewodniczący.          

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 

Policealnej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby (Nr 

XXIX/203/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

k) przekształcenia Publicznego Technikum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie 

poprzez zmianę siedziby (Nr XXIX/204/17) 

W tym wypadku również zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do przyjęcia niniejszej 

uchwały -poinformował Przewodniczący.          

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego 

Technikum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby (Nr 

XXIX/204/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

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

XXIX/205/17) 

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. 

Radna H. Wojtasik zapytała o przyznanie środków finansowych w kwocie 500.000 zł 

z przeznaczeniem na wsparcie inicjatywy dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Centrum 

Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – 

spożywczego. 

Skarbnik poinformowała, że Zarząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 

1 500 000 zł na utworzenie ww. Centrum. Uruchomienie dotacji nastąpi w częściach rozłożonych na 

okres 3 lat.  

Starosta dodał, że część dydaktyczna, innowacyjna i badawcza projektu zlokalizowana będzie w 

Opolu, Powiat Opolski finansuje tylko pawilon naukowo-badawczy, który położony będzie na terenie  

Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (Nr XXIX/205/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017- 2021 (Nr XXIX/206/17) 

Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę zmiany 

tej uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

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

uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXIX/206/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. Oświadczeń majątkowych. 

Radny K. Górski poinformował zebranych, że Stowarzyszenie przyjaciół Ziemi Dolińskiej po raz 

kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci z Powiatu Dolina.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.11.20 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXIX 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


