
Protokół Nr XXXIX/2018 

trzydziestej dziewiątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji  

z dnia 11 maja 2018 r.  

  

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha otworzył obrady Nadzwyczajnej sesji w 

Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, o godz. 10.00 wypowiadając 

formułę: „Otwieram obrady XXXIX-ej Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (23 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 projektu uchwały w sprawie odwołania od orzeczenia Komisarza 

Wyborczego w Opolu I z dnia 4 maja 2018 r. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej 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 – 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 XXXVIII/2018 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 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 został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

 

Starosta przedstawił zebranym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania od orzeczenia 

Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 maja 2018 r. (XXXIX/288/18). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt uchwały sporządzony został na 

okoliczność wydanego przez Komisarza Wyborczego w Opolu I Postanowienia z dnia 4 maja 2018 r. 

w sprawie skargi grupy wyborców Powiatu Opolskiego na Uchwałę Nr XXXVIII/278/18 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Jan Krzesiński stwierdził, iż w załączniku do przedmiotowego projektu uchwały zdanie 

„Uchwałę zaopiniowały wszystkie gminy Powiatu Opolskiego a podziału mandatów dokonano 

zgodnie z uchwałą PKW z dnia 5.02.2018 r., w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału 

jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.” winno zostać rozszerzone o informację, iż 

Rada Gminy Tułowice i Rada Miejska w Niemodlinie, wydały opinie negatywne.  

Radny Przemysław Kubów dodał, iż należałoby również dopisać, że Gmina Ozimek nie 

wydała żadnej opinii ponieważ tworzy samodzielny okręg. 

Radna Helena Wojtasik zwróciła uwagę, iż  sytuacja zmian granic okręgu wyborczego nr 1, 

zdaniem włodarza Dąbrowy jest korzystna dla jego gminy i gwarantuje obecność radnego z gminy 

Dąbrowa w Radzie Powiatu. Ta sytuacja jest jednak niekorzystna dla gmin Tułowice i  Niemodlin 



(opinia negatywna tych gmin). Według radnej jest to informacja niezgodna z prawdą, gdyż do tej pory 

w okręgu wyborczym - bez zmiany  (Tułowice, Dąbrowa, Niemodlin), gmina Dąbrowa miała swojego 

przedstawiciela w Radzie Powiatu - to Pani Monika Wittek. 

Radca prawny, Pani Małgorzata Dobrowolska odpowiadając w temacie poruszonym przez 

radnego Jana Krzesińskiego poinformowała zebranych, iż ustawa nie wymaga wydania pozytywnej 

opinii. Wymóg prawny został spełniony. Sam fakt wystąpienia o wyrażenie opinii jest wystarczający. 

Z prawnego punktu widzenia proponowany przez radnego zapis jest bez znaczenia.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – 3. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

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

 

Radna Helena Wojtasik podziękowała Staroście za dofinansowanie XXIII Regionalnego 

Konkursu Sygnalistów Myśliwskich kwotą 200 zł. Stwierdziła, że czuje się ukarana. Według radnej 

kwota jest żenująco niska w stosunku do przyznanych dotacji na zadania z zakresu kultury, sztuki i 

sportu. Zwróciła uwagę, iż impreza organizowana jest przez jednostkę organizacyjną Powiatu 

Opolskiego. 

Starosta wyjaśnił, iż kwotę 200 zł Zarząd Powiatu przydzielił w ramach patronatu. Przywołane 

przez radną kwoty na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w roku 2018 oraz przyznania dotacji oferentom dotyczą naboru, na które 

składane są wnioski. Prowadzona przez radną placówka – Dom Kultury w Tułowicach może korzystać 

z patronatu. Nie może ubiegać się jednak o środki finansowe z naboru.  

Wicestarosta dodała, iż w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem Zespołu Szkół w Tułowicach 

poinformowała o decyzji Zarządu Powiatu oraz o możliwości dofinansowania zakupu nagród. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 10.25 wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


