
 

Protokół Nr XXXIII/2017 

z trzydziestej trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 

z dnia 12 października 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 XXXIII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

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

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (23 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) przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, 

b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2018, 

c) zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w 

sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania, 

d) udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie, 

e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, 

f) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, 

g) załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego, 

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

i) 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. 

Radni jednogłośnie przegłosowali zaproponowany porządek obrad (23 głosami). 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji.  

Radny Jan Karpa poinformował, iż będzie głosował przeciwko  przyjęciu protokołu z poprzedniej 

sesji, gdyż radni, nie znając sprawy dotyczącej zbilansowania funkcjonowania spółek wodnych i 

utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, przegłosowali jego wniosek o zakończenie dyskusji w tej 

sprawie. Przewodniczący Rady upomniał go, że wystąpił bez upoważnienia Rady Powiatu Opolskiego 

do wszystkich rad gmin z wnioskiem o wypracowanie stanowiska w sprawie działalności spółek 

wodnych. Dlatego złoży dziś  pisemne oświadczenie w tej sprawie, które będzie załącznikiem do 

protokołu z obrad sesji.  

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z XXXII sesji 

Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 21 głosami., przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym 

się. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 

Wicestarosta przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

 

Ad.6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 



a) przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim (Nr 

XXXIII/233/17) 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z istnieniem potrzeby zagwarantowania 

natychmiastowej opieki nad dziećmi, które są doprowadzane przez Policję i Straż Graniczną,  w 

miejsce placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – powołuje się placówkę 

socjalizacyjno-interwencyjną. Jest to zgodne z art. 101, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, zezwalającym na łączenie zadań placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.  

W związku z powyższym zmienia się Statut Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. 

Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim (Nr XXXIII/233/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2018 (Nr XXXIII/234/17) 

Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu Opolskiego ogłosił uchwałą Nr 1393/17 z dnia 17 

sierpnia 2017 r.,  przeprowadzenie konsultacji do projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu 

Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Konsultacje odbyły się w dniach od 21 sierpnia do 11 września 2017 roku.  

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag do projektu uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Nr XXXIII/234/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 
 

c) zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu 

Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania Nr XXXIII/235/17) 

Przewodniczący poinformował, iż proponowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie szczególnego 

trybu przyznawania stypendium dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce, którzy jednak nie 

mieszczą się w przyjętych w § 4 pkt 1,2 kryteriach. W tym szczególnym trybie osobą wnioskującą 

będzie dyrektor szkoły, który będzie zobowiązany jednocześnie do wykazania uzasadnionych 

przypadków, które następnie będą determinować stosowną decyzję Zarządu Powiatu o przyznaniu 

stypendium uczniowi, którego średnia ocen będzie wynosić co najmniej 4,75. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny K. Górski zapytał, czy uczniowie z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w tym roku szkolnym  

otrzymają to stypendium. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wyjaśniła, iż z chwilą 

obowiązywania uchwały, na wniosek dyrektora szkoły, będą mogli otrzymać to stypendium na 

podstawie ostatniego świadectwa, tak jak i pozostali uczniowie.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania (Nr XXXIII/235/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

d) udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie (Nr 

XXXIII/236/17) 

Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu Opolskiego poruszony trudną sytuacją 

ekonomiczną i społeczną jaka panuje  na Ukrainie postanowił zorganizować pomoc rzeczową dla 

partnerskiego Powiatu Dolina (Ukraina). Dlatego też proponuje wesprzeć Powiat Dolina poprzez  



zakup samochodu strażackiego, który wspomoże jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w 

akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach. W związku z powyższym przygotowano 

projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisje Polityki Gospodarczej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny K. Górski zapytał czy za taką kwotę możliwy jest zakup wozu strażackiego. Członek Zarządu, 

Krzysztof Wysdak poinformował radnych, iż za te pieniądze można kupić używany pojazd, który 

posłuży jeszcze 15-20 lat.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie (Nr XXXIII/236/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu (Nr XXXIII/237/17) 

Przewodniczący poinformował, iż maksymalne stawki opłat z tytułu usunięcia i przechowywania 

pojazdu obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok 

kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego.  

Komisje Polityki Gospodarczej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Nr XXXIII/237/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

f) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Nr 

XXXIII/238/17) 

Przewodniczący poinformował, iż Gmina  Murów zadeklarowała wykonanie i sfinansowanie w 

całości zadania pn. ”Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – DW 454  

w m. Murów ul. Wolności – etap III”. 

Przekazanie Gminie Murów realizacji zadania własnego Powiatu Opolskiego wymaga zgody Rady 

Powiatu Opolskiego, stąd przygotowano stosowną uchwałę. 

Komisje Polityki Gospodarczej i Budżetu  pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z 

zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nr XXXIII/238/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

g) załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego (Nr 

XXXIII/239/17 

Komisja Rewizyjna w trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdziła, że Zarząd Powiatu 

Opolskiego nie dopuścił się zaniedbania w zakresie obowiązku utrzymania drogi Nr 1722 O, gdyż 

kolejny etap remontu ww. drogi był planowany już na początku 2017 roku. Informację w tej sprawie 

można było uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował radnych, że strona skarżąca nie stawiła się na 

posiedzeniu komisji, Dyrektor ZDP w Opolu złożył wyjaśnienia i skargę na Zarząd Powiatu 

Opolskiego Komisja Rewizyjna uznała za bezzasadną. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 

2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego (Nr XXXIII/239/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

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

XXXIII/240/17) 



Przewodniczący poinformował, że w 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 XXXIII/240/17) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2017- 2021 (Nr XXXIII/241/17) 

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 XXXIII/241/17). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 
 

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

Przewodniczący zapoznał radnych z Uchwałą Nr 390/2017 z dnia 25 września 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny P. Kubów – w sprawie remontu drogi w Magnuszowicach. Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu poinformował, że dokumentacja techniczna jest gotowa, grunty zostały 

przejęte i w przyszłym roku droga zostanie wyremontowana. 

- radny K. Górski – w sprawie budowy boiska przy Zespole Szkół w Niemodlinie. Skarbnik 

poinformowała, iż Dyrektor szkoły ma już projekt na realizację tego zadania. Powinno być wykonane 

w przyszłym roku pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. 

- radny J. Karpa – w sprawie pisemnego oświadczenia, niewygłoszonego na poprzedniej sesji. Radny 

złożył je teraz, oświadczenie to będzie załącznikiem do protokołu z sesji.  

Radny Karpa złożył również wniosek o dostarczanie radnym nie tylko projektów uchwał, ale również 

dokumentów, które są odczytywane na sesjach lub dotyczących wypracowanego przez Komisję 

Rewizyjną stanowiska w danej sprawie. Radni nie mają możliwości zapoznania się z tymi materiałami 

przed sesją i głosują bezwiednie, tak jak np. z odczytaną przed chwilą opinią RIO w Opolu. 

Z tą opinią nie zgodził się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapewniając zebranych, iż nikt nie 

głosuje bezwiednie, komisja zapoznaje się z całą dokumentacją i poświęca dużo czasu na 

wypracowanie stanowiska w jakiejkolwiek sprawie. 

- Sekretarz Powiatu poinformowała, iż opinia RIO jest umieszczana zawsze na stronie BIP i można się 

z nią zapoznać. 

- radny Kapra zapytał na jakiej podstawie Przewodniczący Rady podpisał pismo skierowane do niego 

/w sprawie stanu faktycznego postepowania dotyczącego negatywnego oddziaływania drogi krajowej 

nr 46 w obrębie wsi Grodziec/. 

- Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż Przewodniczący Rady otrzymał pisemne stanowisko Komisji 

Rewizyjnej, wypracowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 31 lipca 2017 r. w sprawie 

kwestii, które radny Karpa podnosił i na jego podstawie przygotował radnemu odpowiedź.  

Radny Karpa przypomniał, iż przed sesją pytał o protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i 

otrzymał odpowiedź, że nie jest jeszcze podpisany.  

Sekretarz wyjaśniła, iż protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie ma nic wspólnego z pismem 

Przewodniczącego, które radny  otrzymał. Protokół można otrzymać dopiero po jego podpisaniu, które 

ma miejsce na kolejnym posiedzeniu komisji i tak jest w przypadku wszystkich komisji. 

- radny P. Kubów zaproponował, aby dokumenty, które w jakiś sposób korelują z projektami uchwał 

wysyłać radnym, po ich zeskanowaniu, pocztą elektroniczną. 

 - radny J. Krzesiński zaproponował, aby zamiast wysyłki wszystkich dokumentów przekazywać 

radnym wypracowane już stanowisko. 



- Przewodniczący Rady przypomniał, iż w razie potrzeby wglądu do dodatkowych dokumentów, radni 

zawsze mogą zgłosić się do Biura Rady i tam je otrzymać. 

- radny P. Szafrański zasugerował radnemu Karpie, aby pisemnie wystąpił do Biura Rady z wnioskiem 

o potrzebne mu dokumenty. 

- radny K. Górski nie zgadza się z zarzutami radnego Karpy sugerującymi, że radni głosują nad tym, 

czego nie znają i zaproponował zamknąć dyskusję w tym temacie. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 11.10 wypowiadając formułę „Zamykam obrady 

XXXIII sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


