
Protokół Nr XXX/2017 

trzydziestej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

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

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

„Otwieram obrady XXX-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.” 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przywitał zebranych radnych, członków Zarządu 

Powiatu Opolskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu. Po stwierdzeniu, na 

podstawie listy obecności (20 radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący Rady zapoznał 

zebranych z następującym porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2016 rok, w tym: 

 

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 155/2017 z dnia 25 

kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok, 

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wyżej wymienionych sprawozdań oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 

c) dyskusja nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok. 

 

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2016 rok, w tym: 

 

a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za 2016 rok – Uchwała Nr 14/17 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 

maja 2017 r., 

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 203/2017 z dnia 17 

maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 

rok. 

 

8.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny oraz wyrażenia 

zgody na obciążenie nieruchomości służebnością, 

b) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie 

darowizny, 

c) poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej ograniczenia praw i 

rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw 

publicznych, 

d) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2017 r., 

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

f) 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. 

 

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. W związku z powyższym 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 XXIX/2017 sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 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 ww. protokołu. Protokół 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). 

 

Przybył radny Przemysław Kubów. Obecnych na sali obrad 21 radnych. 

 

Ad. 6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2016 rok. 

 

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego za 2016 rok.  

Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd Powiatu Opolskiego: sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2016 rok, informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2016 rok, sprawozdanie 

finansowe obejmujące bilans wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok, łączny bilans 

samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2016 r., łączny rachunek zysków 

i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne 

zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu 

samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Opolskiego. 

Wyżej wymienione dokumenty, Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego w ustawowym terminie. 

 

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 155/2017 z 

dnia 25 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 

2016 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Krzysztof Cebula zapoznał zebranych z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 155/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r. 

 

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wyżej wymienionych sprawozdań oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, Pana Henryka Zapióra o zapoznanie zebranych z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie 

przedmiotowych sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego. 

Pan Henryk Zapiór poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli 

przeprowadzonej w dniu 9 maja 2017 r. nie stwierdziła rozbieżności danych ujętych w 

sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok, a wielkościami ujętymi w 

sporządzonych wcześniej sprawozdaniach za 2016 rok. 

Fakt ten potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opiniując pozytywnie 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

zapoznali się także z ww. opinią. 



Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2016 rok z wykonania budżetu jest 

rzetelne oraz poprawne pod względem formalnym i rachunkowym. 

Ponadto, dokonując analizy danych ujętych w informacji o stanie mienia komunalnego 

Powiatu Opolskiego za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stwierdzono, że pozwalają one na 

ustalenie, które z nieruchomości zostały przez Powiat Opolski nabyte, a które podlegały zbyciu. 

W informacji ujęto także wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opolskiego i ich 

sposób zagospodarowania oraz dane o dochodach uzyskanych tytułem wykonania prawa własności 

czy posiadania mienia. 

Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu Powiatu Opolskiego za 

2016 r. wykazały, że Zarząd Powiatu Opolskiego wykonuje swoje zadania rzetelnie, stosując ustalone 

procedury i przepisy prawa oraz zachowuje kryteria gospodarności, celowości i zasadności. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna, wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego za 

2016 r., zaopiniowała pozytywnie podejmując uchwałę Nr 13/17 z dnia 9 maja 2017 r. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią uchwały Komisji 

Rewizyjnej Nr 13/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego 

za 2016 r. 

 

c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił zebranych do dyskusji nad przedstawionymi 

dokumentami, tj. sprawozdaniami i informacją o stanie mienia. 

Słowa podziękowania dla Zarządu Powiatu Opolskiego, Skarbnika Powiatu oraz pracowników 

Starostwa Powiatowego w Opolu złożyli: radny Jan Krzesiński, radny Kazimierz Górski oraz radny 

Norbert Halupczok. 

Radny Przemysław Kubów poruszył temat przyszłości Domu Dziecka w Chmielowicach. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok (Nr XXX/207/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

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. 

 

Ad. 7 Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2016 rok, w tym: 

 

a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za 2016 rok – Uchwała Nr 14/17 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z 

dnia 9 maja 2017 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana 

Henryka Zapióra o zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za 2016 rok – Uchwała Nr 14/17 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 

maja 2017 r. 

Pan Henryk Zapiór zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności 

kontrolne z realizacji budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r. wykazały, że Zarząd Powiatu 

Opolskiego działa zgodnie z prawem, a podejmowane przez niego działania prowadzą do 

wyznaczonego celu, sprawy są prowadzone rzetelnie oraz zachowana jest gospodarność w 

dysponowaniu majątkiem. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię 

do sprawozdań i postanowiła wystąpić z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Opolskiego za 2016 rok, podejmując uchwałę Nr 14/17. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr 

14/17 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok wraz z uzasadnieniem. 

 



b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 203/2017 z 

dnia 17 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Krzysztof Cebula zapoznał zebranych z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium za 2016 r. – Uchwała Nr 203/2017 z dnia 17 maja 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił zebranych do dyskusji nad udzieleniem absolutorium 

Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

Radny Jan Krzesiński zawnioskował o udzielenie Zarządowi Powiatu Opolskiego 

absolutorium. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego  

za 2016 rok (Nr XXX/208/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

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. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Zarządowi Powiatu 

Opolskiego, Staroście Opolskiemu oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Opolu za 

kolejny rok pracy. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich radnych Powiatu 

Opolskiego.  

 

Starosta zwrócił uwagę, iż rok 2016 był szczególnie trudny dla Powiatu Opolskiego. Oprócz 

realizacji spraw bieżących  przez cały rok zajmowaliśmy się tematem zmiany granic Powiatu. Ze swej 

strony podziękował wszystkim radnym Powiatu Opolskiego za wsparcie decyzji Zarządu Powiatu 

Opolskiego, za działania przynoszące poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu. W imieniu 

Zarządu, Starosta podziękował także Naczelnikom Wydziałów oraz wszystkim pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Opolu za kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie. 

 

Ad. 8 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny oraz 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością (Nr XXX/209/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Prószkowie, przy ul. Pomologia. 

Komisja Polityki Gospodarczej ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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. 

 

b) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w 

formie darowizny (Nr XXX/210/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych w formie darowizny z przeznaczeniem na utworzenie Międzynarodowego 

Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-



spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. Zmiana dotyczy części 

działki wraz z obiektem starej szklarni. 

Komisja Polityki Gospodarczej ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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) poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej ograniczenia praw i 

rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią 

spraw publicznych (Nr XXX/211/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego popierając 

rezolucję Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącą ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności 

wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych przygotował 

stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

Wszystkie Komisje Rady Powiatu Opolskiego pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

d) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 

2017 r. (Nr XXX/212/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Zagwiździu, Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Prószkowie oraz 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie.  

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 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

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

XXX/213/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował 

propozycję zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego.  

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. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXX/214/17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 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 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 zapoznał zebranych z treścią wniosku radnego Jana Karpy z dnia 

15.05.2017 r., złożonego za jego pośrednictwem do Starosty Opolskiego o zmianę treści decyzji dot. 

sprawy nr OŚ.6341.75.2013.BS – Pozwolenie wodnoprawne. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią zapytania radnego Jana Karpy z 

dnia 16.05.2017 r., złożonego za jego pośrednictwem do Komisji Rewizyjnej w sprawie uzyskania 

informacji o przyczynach zaistniałych zaniechań oraz informacji o stanie faktycznym postępowania w 

sprawie negatywnego oddziaływania drogi krajowej nr 46 w obrębie wsi Grodziec. 

Radny Kazimierz Górski zaproponował, aby przed skierowaniem przedmiotowego wniosku 

do Komisji Rewizyjnej zasięgnąć opinii radcy prawnego w tej sprawie. 

 

Ad. 10 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 11.22 wypowiadając formułę 

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

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


