
Protokół Nr XXXI/2017 

z trzydziestej pierwszej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 29 czerwca 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 XXXI sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

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

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (18 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. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego, 

b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r., 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017- 2021. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Radny Przemysław Kubów zapytał czy w związku z tym, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

została zmieniona treść projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego, pod głosowanie radnych zostanie poddana stara czy 

nowa wersja uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż rozszerzeniu uległa jedynie treść załącznika do 

uchwały, który uzasadnienia odmowę wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

Powiatu Opolskiego. Sama natomiast uchwała nie uległa zmianie.  

Przewodniczący zarządził głosowanie porządku obrad. 

 

Radni jednogłośnie przegłosowali zaproponowany porządek obrad (18 głosami). 

Na salę obrad przybył Wiceprzewodniczący Rady (obecnych 19 osób) 

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 XXX sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (20 głosami.)  

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 

Wicestarosta przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

 

Na salę obrad przybył radny K. Cichos (obecnych 20 osób). 

 



Ad.6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego (Nr 

XXXI/215/17) 

Przewodniczący przpoinformował, iż pismem z dnia 12 maja 2017 r. Prezes  Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego zwrócił się do Rady Powiatu Opolskiego o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie  stosunku pracy  z radnym Janem  Krzesińskim, pracownikiem  Oddziału Regionalnego 

KRUS w Opolu.  

Po przeanalizowaniu całości sprawy Przewodniczący podjął decyzję o odmowie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie  stosunku pracy  z radnym - wicedyrektorem KRUS - oraz zobowiązał  Zarząd Powiatu 

Opolskiego do przygotowania projektu uchwały. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny J. Krzesiński zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego  o wyłączenie go z obrad sesji na czas 

rozpatrywania ww. projektu uchwały. Przewodniczący wyraził zgodę na powyższe. (radny Krzesiński 

opuścił salę obrad, pozostało 19 radnych). 

 

Przewodniczący odczytał pismo Prezesa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych z wnioskiem Komisji w sprawie rozszerzenia 

treści załącznika do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego poprzez wpisanie kilku faktów i dat 

dotyczących jego zatrudnienia w KRUS. Następnie odczytał treść nowego uzasadnienia.  

 

Wicestarosta poinformowała zebranych, iż zgodnie z §30 ust.1 Statutu Powiatu Opolskiego Zarząd 

Powiatu postanowił przychylić się do wniosku Komisji Rewizyjnej i w trybie autopoprawki wnosi o 

podjęcie uchwały ze zmienioną treścią załącznika. 

 

Radny P. Kubów zaproponował, aby wykreślić z załącznika akapit dot. uchwały składu 7 Sędziów SN 

z dnia 10 lipca 1996 r. , jako że nie koreluje on z omawianą sytuacją, gdyż odnosi się do  zwolnienia 

prokuratora, który ukończył 65 lat życia i nie uzyskał zgody na dalsze zajmowanie stanowiska. 

Prokurator Generalny uznał, że zgoda właściwego organu samorządu terytorialnego na odwołanie ze 

stanowiska prokuratora, który osiągnął wiek emerytalny i jednocześnie sprawuje mandat radnego, jest 

zbędna. Dziś prokurator, sędzia nie może pełnić funkcji radnego żadnego szczebla. Dlatego też radny 

Kubów proponuje wycofać się z tego zapisu, gdyż jest nieaktualny. Poddał również pod rozwagę 

dopisanie w kolejnym paragrafie uchwały apelu do prezesa KRUS o zweryfikowanie lat pracy radnego 

Krzesińskiego i wycofanie się z jego odwołania, sugerując, że być może decyzja była podjęta w 

oparciu o niezweryfikowany czas pracy. Poinformował, że radny Krzesiński nie zostanie pozbawiony 

pracy w ogóle, zostanie mu zaproponowane inne stanowisko, nie tylko dyrektorzy KRUS się 

zmieniają, zmienili się również dyrektorzy innych agencji. Radny Kubów zaznaczył, że wstrzyma się 

od głosowania, a nawet poprosił o wyłączenie go z tego głosowania.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy (9: 35). 

 

Po przerwie Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszą propozycję radnego Kubów polegającą 

na wykreśleniu z załącznika akapitu dot. uchwały składu 7 Sędziów SN z dnia 10 lipca 1996 r.   

Za wykreśleniem ww. akapitu głosowało 18 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.  

Natomiast za propozycją dot. korekty zapisów w  projekcie uchwały Rady Powiatu głosowało 3 

radnych,  16 radnych było przeciw.  

 

Przewodniczący poinformował również radnego Kubów, iż nie może go wyłączyć z głosowania, gdyż 

sprawa go nie dotyczy.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego (Nr XXXI/215/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (19 głosami). 

 

Na salę obrad wrócił radny Krzesiński (obecnych 20 osób). 



 

b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXXI/216/17) 

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 25 kwietnia 2017 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego 

skarga z dnia 18 kwietnia 2017 r. Pani xxxxxxxxxxxxxxx na Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w powiecie opolskim.  

Przedmiotem skargi jest niewłaściwe zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

powiecie opolskim w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.  

Mając na uwadze konieczność wnikliwego i obiektywnego zbadania skargi, przygotowano projekt 

uchwały z sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej skargi. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego (Nr XXXI/216/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 
 

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

XXXI/217/17) 

Przewodniczący poinformował, że uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały szczegółowo 

wyjaśniono potrzebę zmiany tej uchwały.  

Konieczność zmian wynika z ustawy o finansach publicznych.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (Nr XXXI/217/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017- 2021 (Nr XXXI/218/17) 

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 XXXI/218/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 
 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 

Radny P. Kubów zwrócił się z prośbą o zweryfikowanie przez Naczelnika Wydziału Komunikacji 

poprawności wpisów w dowodach rejestracyjnych  w pozycji P.3 czyli oznaczenie rodzaju paliwa. Jest 

to szczególnie istotne w przypadku ubiegania się właścicieli aut hybrydowych oraz elektrycznych o 

kartę parkingową uprawniającą do bezpłatnego parkowania w strefach płatnych parkingów.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 11.00 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXXI 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


