
Protokół Nr XXXII/2017  

trzydziestej drugiej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji  

z dnia 30 sierpnia 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 XXXII-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

Chwilą ciszy i modlitwą uczczono pamięć ś.p. Marii Kubat – Sekretarza Powiatu Opolskiego w latach 

1999-2012. 

 

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 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. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym 

Borze, 

b) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi 

Specjalnymi w Suchym Borze, 

c) likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze, 

d) zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/17 z dnia 9 marca 2017 r. określającej na 2017 rok zadania i 

środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 

osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

e) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie, 

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie, 

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

darowizny, 

h) powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, 

i) 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, 

j) załatwienia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w powiecie opolskim, 

k) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

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, 

n) udzielenia pomocy finansowej gminie na usuwanie skutków nawałnicy. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przybył radny Jan Krzesiński. Obecnych na sali obrad – 23 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  – 23 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 XXXI/2017 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 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: 

 

a) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w 

Suchym Borze (Nr XXXII/219/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie 

oświaty, aby zlikwidować szkoły tworzące organizacyjnie zespół szkół należy rozwiązać zespół, 

nadając tym samym poszczególnym szkołom status samodzielnych organizacyjnie i prawnie jednostek 

systemu oświaty, wobec których, można podejmować czynności likwidacyjne. Przyjęcie niniejszej 

uchwały jest konieczne w celu dalszego procedowania w zakresie likwidacji szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pani Irena Szott przypomniała zebranym 

historię szkoły oraz procedury związane z likwidacją ww. placówki. 

Radny Kazimierz Górski zapytał o obecną sytuację zawodową Dyrektora Szkół Specjalnych 

przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze. 

Wicestarosta wyjaśniła, iż Dyrektor szkoły otrzymała propozycję pracy w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku. Propozycji nie przyjęła w związku z czym umowa o pracę 

została rozwiązana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymała odprawę.  

Następnie 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 – 1. Uchwała została podjęta. 

 

b) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi 

Specjalnymi w Suchym Borze (Nr XXXII/220/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami 

Przedszkolnymi Specjalnymi w Suchym z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie 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 – 1. Uchwała została podjęta. 

 

c) likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze (Nr XXXII/221/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Suchym z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie 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 – 1. Uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę, po której wznowiono obrady. 

 

d) zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/17 z dnia 9 marca 2017 r. określającej na 2017 rok 

zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 



Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr 

XXXII/222/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z niewykorzystaniem środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował projekt uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały określającej na 2017 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 pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

 

e) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie (Nr XXXII/223/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z utworzeniem w strukturze 

organizacyjnej Domu Dziecka w Turawie mieszkania chronionego dla młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady 

dla nieletnich oraz zmiany stanu wychowanków i likwidacji grupy usamodzielnienia zaistniała 

konieczność uchwalenia nowego statutu dla Domu Dziecka w Turawie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Jan Krzesiński poprosił o wyjaśnienie, czym w istocie są mieszkania chronione. 

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

iż mieszkania chronione przeznaczone są dla osób, które opuszczają placówki opiekuńczo-

wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, zakłady dla 

nieletnich. Mieszkanie chronione w Turawie przeznaczone będzie dla młodzieży, która ukończyła 

osiemnasty rok życia.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

 

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie (Nr 

XXXII/224/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z utworzeniem w strukturze 

organizacyjnej Domu Dziecka w Turawie mieszkania chronionego zaistniała konieczność uchwalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz określenia 

czynników, które powinny być uwzględniane przy uzgadnianiu wysokości opłaty. 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał o wysokość kosztów ponoszonych przez wychowanka w trakcie 

użytkowania mieszkania chronionego. 

Dyrektor PCPR w Opolu wyjaśniła, iż przy dochodach poniżej 634 zł użytkowanie będzie 

bezpłatne, natomiast przy dochodach netto 1.902 zł użytkowanie będzie płatne w całości, ok. 300 zł. 

W przypadku zdarzeń losowych, zapisy uchwały umożliwiają obniżenie lub całkowite zwolnienie z 

ponoszenia kosztów. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

 

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

formie darowizny (Nr XXXII/225/17). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/186/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny 

polegającej na skreśleniu w § 1 ww. uchwały działki położonej w Prószkowie ozn. nr 1122/12 z k.m. 8 

o pow. 1,1831 ha. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Jan Krzesiński poprosił o rozwinięcie tematu. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Pan Tadeusz Dziubałtowski 

poinformował zebranych, iż przedmiotowa działka była geodezyjnie wydzielona 5-6 lat temu zanim 

pojawił się zamiar przekazania jej Uniwersytetowi Opolskiemu. W momencie powstania projektu 

uczelnia planowała przejęcie całości gruntu etapowo. Przejęcie kolejnych działek zostało przez 

Uczelnię wstrzymane. 

Starosta dodał, plany władz uczelni nieustannie ulegają zmianom. Na dzień dzisiejszy 

Uniwersytet Opolski skoncentrował się na działce, gdzie powstanie pawilon badawczy i poletka 

doświadczalne. Dyrektor Zespołu Szkół wystąpił z wnioskiem o zagospodarowanie terenu obok 

szkoły - część parku z kortami tenisowymi. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

 

h) powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nr 

XXXII/226/17). 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Gmina Dąbrowa zadeklarowała wykonanie 

i sfinansowanie w całości zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Opolskiego z 

zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, a dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipową, a 

skrzyżowaniem w Sokolnikach. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

 

i) 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 XXXII/227/17). 

 

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. 

Zasady korzystania z przystanków określono w sposób, który powinien zapewnić porządek i 

bezpieczeństwo korzystania z przystanków przez podróżnych. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

 

j) załatwienia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. na zachowanie Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim (Nr XXXII/228/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w powiecie opolskim wynika, że Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, 

uznała skargę za bezzasadną. W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 



k) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXXII/229/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze skargą złożoną przez Panią 

Marię Waleską, Sołtysa Dąbrówki Łubniańskiej i Pana Rogera Treli, Członka Rady Sołeckiej i 

Prezesa Stowarzyszenia „Dąbrówka” na działanie Zarządu Powiatu Opolskiego, Rada Powiatu zleci 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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. 

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

XXXII/230/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycje 

zmian w tegorocznym budżecie.  

Do projektu uchwały wniesiono autopoprawkę w związku z wystąpieniem oczywistej omyłki 

rachunkowej.  W pkt. 2 w załączniku Nr 2 do ww. projektu uchwały w Dziale 700 – „Gospodarka 

mieszkaniowa” Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane 

wydatki majątkowe – jest kwota 377.271 zł, winna być kwota 357.471 zł oraz w Dziale 900 – 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe – jest kwota 73.607 zł, 

winna być kwota 93.407 zł.  

Nowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali w wersji papierowej przed dzisiejszą 

sesją. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały uwzględniający ww. 

autopoprawkę. 

Skarbnik Powiatu omówiła szczegółowo konieczność wniesienia przedmiotowej 

autopoprawki. 

Przewodniczący Rady odczytał treść autopoprawki i przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego 23 radnych głosowało za wprowadzeniem przedmiotowej autopoprawki do omawianego 

projektu uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały uwzględniający 

ww. autopoprawkę 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. 

 

m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017-2021 (Nr XXXII/231/17). 

 

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 Powiatu 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. 

 

n) udzielenia pomocy finansowej gminie na usuwanie skutków nawałnicy (Nr 

XXXII/232/17). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż solidaryzując się z poszkodowaną na 

skutek nawałnicy wsią Landzmierz w gminie Cisek, Zarząd Powiatu Opolskiego proponuje udzielenie 

pomocy mieszkańcom ww. miejscowości przeznaczając kwotę 70.000 zł na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, tj. nawałnicy. 

Komisja Polityki Gospodarczej oraz Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady podziękował Zarządowi Powiatu za podjęcie tak szlachetnej inicjatywy. 

Starosta poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu zdecydował się udzielić pomocy 

miejscowości z Województwa Opolskiego - Gminie Cisek, która w lipcu br. ucierpiała na skutek 



nawałnicy. Z Wicestarostą Opolskim odwiedził miejscowość Landzmierz w Gminie Cisek. Na 

miejscu okazało się, że niektórzy mieszkańcy nie otrzymali pomocy od Wojewody. Jedynie Caritas 

udzielił im wsparcia finansowego w kwocie 2.000 zł. Pieniądze ze strony Powiatu Opolskiego zostaną 

udzielone w formie dotacji celowej ze środków budżetowych na 2017 i przekazane Gminie Cisek. 

Ponadto Starosta zwrócił uwagę, iż w ww. projekcie uchwały wystąpił błąd pisarski w zapisie 

nazwy miejscowości. Zamiast Landzmierz wpisano omyłkowo Lancmierz. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały uwzględniający 

ww. poprawkę 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: 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż radny Jan Karpa wystąpił bez 

upoważnienia Rady Powiatu Opolskiego do wszystkich Rad gmin z wnioskiem o wypracowanie 

stanowiska w sprawie działalności spółek wodnych. 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią ww. pisma radnego Jana Karpy i 

odpowiedzią gmin w tej sprawie. 

Ponadto poinformował zebranych, iż poszczególne gminy zwróciły się do niego o sprecyzowanie 

oczekiwań. Przewodniczący Rady oświadczył, że nie wyrażał zgody na działania radnego Jana Karpy, 

dlatego też przygotował odpowiedź, która po dzisiejszej sesji zostanie wysłana do wszystkich rad 

gmin.  

Jednocześnie Przewodniczący Rady przypomniał, że wielokrotnie na sesjach, Rada Powiatu 

zajmowała się tematem spółek wodnych, dlatego też działania radnego Jana Karpy należy uznać za 

niewłaściwe.   

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że radny Jan Karpa 

wystąpił za jego pośrednictwem do Komisji Rewizyjnej w sprawie stanu faktycznego postępowania 

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

Następnie zapoznał zebranych z treścią pisma radnego Jana Karpy oraz odpowiedzią 

przygotowaną przez Komisję Rewizyjną, którą odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan 

Henryk Zapiór. Radny Jan Karpa otrzymał przedmiotową odpowiedź. 

Przewodniczący Rady poinformował radnego Jana Karpę, iż pracą Rady Powiatu kieruje 

Przewodniczący Rady. Jako radny może występować, kierować zapytania, podejmować inicjatywy, 

ale korespondencję prowadzić na prywatny adres zamieszkania. Nie może występować w imieniu 

Rady Powiatu bez jej zgody, nie zasięgając jej opinii. Poprosił o przestrzeganie procedur z tym 

związanych. 

Radny Jan Karpa stwierdził, iż w związku z koniecznością podjęcia czynności intelektualnej 

powiązanej z działaniem analitycznym w sprawie udzielenia informacji publicznej przetworzonej dot. 

zbilansowania funkcjonowania spółek wodnych i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych w 

gminach Powiatu Opolskiego w okresie obowiązywania ustawy Prawo wodne, wystosował 

korespondencję do Rad Gmin. Ponieważ nie prowadzi biura w swoim domu, poprosił o skierowanie 

korespondencji do Biura Rady Powiatu, celem przekazania do analizy przez Komisję Rewizyjną. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż radny ma prawo do występowania o udzielenie informacji 

publicznej, ale nie przez Biuro Rady Powiatu. 

Radny Kazimierz Górski stwierdził, iż Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko w tej sprawie. 

Radna Zofia Kotońska dodała, iż stanowisko Rady Powiatu, Starosty Opolskiego, Komisji 

Rewizyjnej jest czytelne, iż analizowanie przedmiotowego tematu na każdej sesji jest zbędne. 

Podziwiam radnego za konsekwencję w działaniu, ale temat został wyczerpany. 

Członek Zarządu Powiatu, Pan Krzysztof Wysdak stwierdził, iż radny w nieuprawniony 

sposób używa adresu Biura Rady Powiatu celem załatwiania spraw jego interesujących. W imieniu 

Rady Powiatu występuje bez uchwały, bez upoważnienia organu. 

Przewodniczący Rady raz jeszcze zaapelował do radnego Jana Karpy, aby na przyszłość w 

sprawach z zakresu jego zainteresowania, występował z korespondencją we własnym zakresie, 

podając swój adres zamieszkania. 

Radna Agnieszka Grodziecka-Makulska zwróciła uwagę, radnemu Janowi Karpie, iż nie 

powinien występować w imieniu Rady Powiatu. 



Radca prawny Starostwa Powiatowego w Opolu, Pan Bartosz Gierłach poinformował 

zebranych, iż zgodnie ze Statutem Powiatu, każdy wniosek winien być przegłosowany przez Radę 

Powiatu i jeżeli Rada zleci uchwałą przeprowadzenie czynności. W przeciwnym razie Komisja 

Rewizyjna nie ma umocowania do działania. Treść pisma radnego Jana Karpy skierowanego do Rad 

Gmin nie wynikało, że radny występuje o udzielenie informacji publicznej – przeciwnie – sugerowała, 

że występuje w imieniu Rady Powiatu. 

Radny Jan Karpa poinformował zebranych, iż pojawiły się cztery wystąpienia pokontrolne po 

terminie, które Rada Powiatu rozpatrywała i one wnoszą do sprawy nowe okoliczności. W związku z 

powyższym Rada Powiatu powinna zająć stanowisko w sprawie. Wysłałem do Rad Gmin wnioski o 

uzyskanie informacji przetworzonej. Reakcja Rad Gmin po uzyskaniu wystąpień pokontrolnych jest 

istotna Rada Powiatu powinna ustosunkować się do sprawy. Chodzi o wyczerpanie tematu – sprawa 

jest w toku. 

Przewodniczący Rady poinformował radnego Jana Karpę, iż w celu rozpatrzenia sprawy przez 

Radę Powiatu należy złożyć stosowną interpelację. Należy stosować obowiązujące procedury, 

przestrzegać przepisów. 

Radny Henryka Zapiór zwrócił uwagę, iż Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego 

planu kontroli oraz zleconych przez Radę Powiatu zadań. Na ostatnim posiedzeniu Komisji 

uczestniczył Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu oraz radca prawny Starostwa Powiatowego w Opolu. Temat 

negatywnego oddziaływania drogi krajowej nr 46 w obrębie wsi Grodziec został wyczerpany. 

Radna Agnieszka Grodziecka-Makulska złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący Rady zgłoszony wniosek poddał głosowaniu, w wyniku którego 22 radnych 

głosowało za zamknięciem dyskusji, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.  

Radny Kazimierz Górski pogratulował Staroście Opolskiemu i Zarządowi Powiatu za 

przyjęcie młodzieży z Powiatu Dolina na Ukrainie do Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie na rok szkolny 2017/2018. Podjęcie odważnej decyzji, bardzo konkretne działanie, to 

efekt żywej współpracy, prawdziwego partnerstwa. Jako Prezes Stowarzyszenia Ziemi Dolińskiej 

zadeklarował wszechstronną pomoc. Zaproponował nawiązanie kontaktu z ze szkołą sobotnio-

niedzielną w Dolinie celem rozpoczęcia nauki języka polskiego. Ponadto w swoim wystąpieniu 

poruszył temat realizacji Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie  

Radca prawny wyjaśnił, iż Rada Powiatu wydała opinię wyrażoną poprzez podjęcie uchwały 

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego. 

W świetle przepisów prawa pracy Pracodawca nie miał podstaw do rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli 

mimo to podjął decyzję o zwolnieniu, radny Jan Krzesiński może dochodzić swoich roszczeń na 

drodze postępowania sądowego.  

Radny Jan Karpa poprosił, aby dokumentacja dot. działalności spółek wodnych oraz drogi 

krajowej w obrębie wsi Grodziec została dołączona do protokołu z sesji. 

Przewodniczący Rady zapewnił, iż rzeczona dokumentacja zostanie dołączona do całości akt 

dzisiejszej sesji Rady Powiatu w wersji papierowej. Ponadto Przewodniczący Rady zapytał, czy na 

kolejny rok szkolny planowane jest przyjęcie nowych uczniów z Ukrainy. 

Wicestarosta poinformowała zebranych, iż przyjęcie 38 osób z zagranicy – zakwaterowanie, 

wyżywienie, zapewnienie dodatkowej nauki języka polskiego - to ogromne przedsięwzięcie. To 

program pilotażowy. Na dzień dzisiejszy nie podejmujemy żadnych deklaracji. Mamy dobre chęci, 

zależy nam, aby to przedsięwzięcie się powiodło, jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, ale jak będzie - 

czas pokaże. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 11.55 wypowiadając formułę 

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

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 


