
Protokół Nr XLI/2018 

czterdziestej pierwszej Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji  

z dnia 13 czerwca 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 XLI-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 (24 radnych) prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 11 czerwca 2018 r. 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

7. 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 – 24 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 XL/2018 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. 

 Radny Jan Karpa zapytał, czy radni zapoznali się ze złożonym przez niego oświadczeniem 

dotyczącym błędów i wątpliwości w pismach Przewodniczącego Rady Powiatu nr RP.003.4.2017.MA 

z dnia 25.08.2017 r. wysłanych za zgodą Rady Powiatu z dnia 30.08.2017 r. odpowiednio do 

Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany, Chrząstowice, Komprachcice, Murów, Tułowice, Turawa 

oraz Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa i Sekretarza Gminy Tarnów Opolski wraz z załącznikami. 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż wspomniane oświadczenie stanowi załącznik do 

protokołu czterdziestej sesji Rady Powiatu Opolskiego i każdy z radnych miał możliwość zapoznania 

się z jego treścią. Osobiście zapoznał się z ww. oświadczeniem. 

 Radny Jan Karpa poprosił o pisemną odpowiedź o sposobie i terminie załatwienia sprawy. 

 Przewodniczący Rady zapewnił, iż stosowna odpowiedź zostanie przygotowana i przesłana 

radnemu. 

Ponieważ żaden z radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na uchwałę Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 2018 r. (XLI/297/18). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Państwowa Komisja Wyborcza 

utrzymała w mocy Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I uchylające 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. Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę PKW w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. W 

związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 

Wszystkie Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

 



 Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) dnia 

11 czerwca 2018 r. na swojej stronie internetowej zamieściła decyzję o uchyleniu Uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nie otrzymaliśmy przedmiotowej decyzji, jedynie 

zapoznaliśmy się z jej treścią poprzez stronę internetową PKW. W pouczeniu tejże decyzji zapisano, 

że skargę można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 3 dni od dnia ukazania 

się na stronie internetowej PKW. Zarząd Powiatu Opolskiego nie zgadza się z interpretacją PKW. Nie 

została uwzględniona zmiana granic Powiatu Opolskiego, choć teren zmniejszono o 5.000 ha, 12 

miejscowości, 10.000 mieszkańców – jest to główny argument, dla którego nastąpiło zmniejszenie 

liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborczym, co nie jest tożsame z liczbą mieszkańców 

zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego. To jeden z najważniejszych argumentów 

przemawiający za przygotowaniem projektu uchwały na dzisiejszą sesję. Ponadto zdaniem Zarządu 

Powiatu został naruszony zapis art. 15 i art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie 

samorząd decyduje i stanowi prawo miejscowe. Ponieważ Uchwała Rady Powiatu jest prawem 

miejscowym, Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił przedłożyć Radzie przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 Radna Helena Wojtasik zwróciła uwagę, iż po raz trzeci udawadniacie Państwo, że mamy 

prawo, korzystamy ze swoich praw. Wojewoda określił w swoim Zarządzeniu ilość radnych, ilość 

mieszkańców. W wytycznych Komisarza Wyborczego zapisano, że zmniejszyła się liczba 

mieszkańców, dlatego też zmniejszy się liczba radnych do 23. Ilość mieszkańców w okręgach 

wyborczych mamy podzielić przez 5.200 osób, które są miernikiem mandatowości. Taką decyzję 

otrzymał Zarząd Powiatu od Komisarza Wyborczego jako informację, że takiego działania musi 

dokonać. Czy ktoś się boi, że nie zostanie wybrany? Ta sytuacja daje wiele do myślenia, nie tyle 

radnym, co wszystkim tym, którzy oglądają tę sytuację, dopytują, dlaczego tak jest. 

 Sekretarz Powiatu podkreśliła, iż kompetencją Rady Powiatu jest złożenie skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednocześnie art. 12 ustawy o samorządzie 

powiatowym określa kompetencje Rady, czyli stanowienie prawa miejscowego. Dlatego też Zarząd 

Powiatu przygotował przedmiotowy projekt uchwały. Odnośnie Kodeksu Wyborczego art. 419 i art. 

421 można byłoby dyskutować ponieważ każdy interpretuje jak uważa. Zarząd Powiatu zauważa, że 

nastąpiła zmiana granic, a w Kodeksie Wyborczym zapisano, iż w przypadku zmiany granic mogą 

nastąpić zmiany w okręgu wyborczym. Dlatego też Zarząd Powiatu przygotował ww. uchwałę, a do 

Rady Powiatu należy decyzja, czy zostanie przegłosowana. Każdy może skorzystać z drogi prawnej, 

tak jak skorzystało 31 mieszkańców Powiatu Opolskiego, zaskarżając Uchwałę Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., tak Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu może zaskarżyć 

decyzję Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego i PKW. Sugestie radnej, że ktoś się czegoś boi 

uważam za zbyt daleko posunięte. Nikt się niczego nie boi. Takie jest prawo. Rada Powiatu może 

skorzystać lub nie. Od radnych zależy, czy Rada Powiatu zdecyduje się na zaskarżenie tego wyroku, 

czy też nie będzie zaskarżała. 

 Radny Przemysław Kubów zabierając głos zgodził się z możliwością skorzystania z prawa 

odwołania. Stwierdził, iż słowa radnej Heleny Wojtasik, że ktoś się czegoś boi uważa za uprawnione. 

Boi się Wójt Gminy Dąbrowa, który wystąpił o podział, twierdząc, że nie będzie miał w przyszłej 

kadencji swojego reprezentanta w Radzie Powiatu. Czy zatem podział ma gwarantować wejście do 

Rady Powiatu, czy wejście do Rady Powiatu mają gwarantować wyborcy? Nie ma możliwości 

określenia, że będzie ktoś z danej gminy i że wejdzie do Rady Powiatu. Powiat Opolski podobnie jak 

Powiaty samorządowe Gminy stanowią prawo lokalne, ale musi być zgodne z prawem ogólnym, i 

ustawami, jeżeli jest niezgodne rozstrzyga to sąd.  W omawianym przypadku, zdaniem radnego jest 

niezgodne. Gmina Dąbrowa, która twierdzi, że nie będzie miała swojego przedstawiciela w Radzie 

Powiatu nie wiadomo na jakiej podstawie wysnuwa takie stwierdzenie. To jest nieprawda. W obecnej 

Radzie Powiatu zasiada Pani Monika Wittek. Za chwilę może będzie komplet radnych z Gminy 

Prószków i Gmina Komprachcice i Gmina Dąbrowa nie będą miały swojego przedstawiciela. Jak 

wtedy Wójtowie zareagują ta taką sytuację. 

 Sekretarz Powiatu stwierdziła, iż PKW nie posiada kompetencji do stanowienia prawa 

miejscowego. To są tylko wytyczne PKW nie określone w przepisach. Dlatego właśnie istnieje szansa 

jako prawdopodobnie pierwsi w Polsce decydujemy się na zaskarżenie decyzji PKW. Sąd wypowie 

się, kto ma rację. Nikt się niczego nie boi, nikt nikogo nie oskarża o fałszowanie, nadinterpretację. 

PKW wydała swoją uchwałę określającą jak mają być przygotowywane uchwały. Nie stanowi jednak 

prawa miejscowego. 



 Radny Konrad Dendera zapytał, co będzie miał z tego przeciętny mieszkaniec Powiatu. 

Zadaniem Powiatu jest np. naprawa dróg. Tymczasem tracimy energię na udawadnianie sobie 

wzajemnie kto ma rację. Czy koszty związane z przygotowywaniem dokumentacji mają sens – 

zastanawiał się radny. 

 Przewodniczący Rady dodał ze swej strony, iż Wójt Gminy Dąbrowa czuje się zagrożony, 

czuje, że jego Gmina nie będzie miała szansy. Rada Powiatu jest m.in. po to, aby czuwać, aby dać 

szansę wszystkim Gminom. Musimy słyszeć głos z terenu. Musimy wsłuchać się w głos Gminy 

Dąbrowa, Gminy małej, okrojonej o dwie miejscowości, że przy dużej Gminie Niemodlin i Gminie 

Tułowice nie będzie miała szans. W tym momencie nie chodzi o remont dróg. 

 Radna Agnieszka Grodziecka-Makulska stwierdziła, iż nowy podział okręgów wyborczych 

nie gwarantuje Gminie Dąbrowa mandatu w Radzie Powiatu jednak zrównuje szanse. Chodzi o 

zrównanie szans, o sprawiedliwy podział. 

 Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż Rada Powiatu dba o to, żeby ktoś był zadowolony w 

Gminie Dąbrowa. W uzasadnieniu do uchwały błędnie zapisano, że Gmina Dąbrowa nie posiada w 

Radzie Powiatu swojego przedstawiciela. Tę Gminę reprezentuje Pani Monika Wittek. Dlaczego 

Rada stoi na stanowisku, żeby powiększyć okręg wyborczy: Prószków, Komprachcice i Dąbrowa. 

Dlaczego nie broni Pan Niemodlina, który był przeciwny tej decyzji, dlaczego nie mówi się nic o 

Tułowicach - też byliśmy przeciwni tej decyzji, dlatego ta uchwała została zakwestionowana. Nie 

można mówić, że Rada Powiatu broni wszystkich mieszkańców. Sprawiedliwości nie ma, nie było i 

nie będzie. 

 Sekretarz Powiatu poinformowała radnych, iż Powiat nie ponosi żadnych kosztów związanych 

z przygotowywaniem dokumentacji w sprawie. Wszystkie prace wykonywane są w ramach 

obowiązków służbowych. Nie korzystamy z usług żadnej kancelarii prawnej. Jedynym kosztem będzie 

list wysłany do Warszawy. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – 4. Głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała została podjęta. 

 

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

 

 Radny Antoni Gryc podziękował Pani Wicestaroście, Leonardzie Płoszaj za życzenia i kwiaty 

z okazji otrzymania tytułu „Zasłużonego dla Gminy Ozimek”. 

 Przewodniczący Rady pogratulował radnemu otrzymania zaszczytnego tytułu. 

  Radny Przemysław Kubów złożył na ręce Przewodniczącego Rady dwie interpelacje 

skierowane do Starosty Opolskiego (zał. do protokołu). 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 10.30 wypowiadając formułę 

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

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


