
Protokół Nr XVI/19 

z szesnastej sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Zespole Szkół 

w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 o godz. 10.00 wypowiadając formułę: „Otwieram obrady XVI sesji 

Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji.” Następnie przypomniał zebranym, iż obrady sesji są 

transmitowane i nagrywane zgodnie z art. 15 ust. 1 a ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

Po stwierdzeniu na podstawie listy obecności (22 radnych) prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał gospodarzy Zespołu Szkół w Tułowicach, radnych Powiatu 

Opolskiego, Naczelników Starostwa Powiatowego w Opolu oraz zaproszonych gości. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd 

Powiatu, pismem Nr RP.0002.16.2019.MA z dnia 18 grudnia 2019 r., zawnioskował o wprowadzenie 

do porządku obrad  sesji Autopoprawki do załącznika Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 

2017 r. w sprawie 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. 

Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym. 

 

Przybyła radna Beata Wolny. Obecnych na sesji 23 radnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych ze zmienionym porządkiem 

obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

na lata 2019-2022, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r., 

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, 

4) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok z 

dnia 15 listopada 2019 r., 

5) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok z 

dnia 15 listopada 2019 r., 

6) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020: 

 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały budżetowej, 

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych 

komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 

http://rp.0002.16.2019.ma/


7) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 615/19 z dnia 

15 listopada 2019 r., 

8) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 615/19 z dnia 

15 listopada 2019 r., 

9) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023, 

10) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego, 

11) określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełno sprawnych Powiatu Opolskiego, 

12) realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, 

13) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023”, 

14) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do załącznika 

Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 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, 

15) zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 

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, 

16) ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego, 

17) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

18) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor, 

19) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji 

mieszkańców sołectwa Popielów. 

 

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad. 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za zmienionym 

porządkiem obrad. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do 

protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2019 r. Ponieważ żaden z 

radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego 22 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił zebranym informację z działalności 

międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2019-2022 (Nr XVI/107/19). 



 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu 

uchwały wyjaśniono potrzebę podjęcia uchwały, co wynika z ustawy o finansach publicznych. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. (Nr 

XVI/108/19). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował 

propozycje zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Nr 

XVI/109/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował wykaz wydatków nie wygasających z upływem 

roku budżetowego. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

4) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 

rok z dnia 15 listopada 2019 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu omówiono 

konieczność przyjęcia autopoprawki. 

Wszystkie Komisje zapoznały się z przedmiotową autopoprawką i zaopiniowały ją pozytywnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za 

przyjęciem przedmiotowej autopoprawki. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – 

brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

5) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 

rok z dnia 15 listopada 2019 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu omówiono 

konieczność przyjęcia autopoprawki. 

Wszystkie Komisje zapoznały się z przedmiotową autopoprawką i zaopiniowały ją pozytywnie. 

W sprawie autopoprawki głos zabrał radny Przemysław Kubów. 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Powiatu. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z treścią uzasadnienia do 

przedmiotowej autopoprawki i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało 

za przyjęciem przedmiotowej autopoprawki. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – 

brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

6) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020 (Nr XVI/110/19). 



 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż budżet Powiatu Opolskiego na 

2020 r. zostanie uchwalony zgodnie z zapisem § 7 Uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Opolskiego, tj.: 

 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych 

komisji, 
e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

w ramach przyjętych procedur, Zarząd Powiatu Opolskiego przedłożył w dniu 15 listopada 2019 r. 

projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok wraz z objaśnieniami. Radni Powiatu otrzymali 

projekt budżetu na 2020 r. oraz projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Oba 

projekty zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu Opolskiego zwołali posiedzenia, na 

których zaopiniowano przedłożony przez Zarząd Powiatu Opolskiego projekt budżetu na 2020 rok 

oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zapozna radnych z projektem 

uchwały budżetowej na 2020 r. przedłożonej Uchwałą Nr 615/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 

15 listopada 2019 r. 

Z uwagi na fakt, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowego 

dokumentu Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował odczytać projekt uchwały budżetowej bez 

załączników. 

Przystąpiono do głosowania nad propozycją Przewodniczącego Rady Powiatu, w wyniku 

którego 23 radnych głosowało za odczytaniem projektu uchwały budżetowej bez załączników. 

Propozycję zaaprobowano jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały budżetowej bez załączników. 

 

Ad. b) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu Uchwałą nr 551/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. postanowiła projekt uchwały budżetowej 

Powiatu Opolskiego na 2020 rok zaopiniować pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Krystian Cichos odczytał opinię Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 552/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zaopiniowała również 

pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Opolskiego na 2020 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Krystian Cichos odczytał opinię Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2020 rok. 



Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż z projektem budżetu 

zapoznały się wszystkie Komisje Rady Powiatu i ostatecznie w dniu 28 listopada 2019 r. Komisja 

Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2020 rok. 

 

Ad. c) Przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji o 

zapoznanie zebranych z opiniami do projektu uchwały budżetowej na rok 2020: 

 

- Pan Krzysztof Koźlik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- Pani Zofia Kotońska – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, 

- Pan Antoni Gryc – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, 

- Pani Maria Koschny – Przewodnicząca Komisji Budżetu, 

- Pan Henryk Wodausz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż z przedstawionych przez 

przewodniczących komisji opinii wynika, że nie sformułowano żadnych wniosków do projektu 

uchwały budżetowej na rok 2020, dlatego też nie będą realizowane punkty dotyczące wniosków 

komisji, dyskusji nad nimi oraz głosowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił radnych do dyskusji nad projektem uchwały 

budżetowej na 2020 r. 

Radny Jan Krzesiński zabierając głos skierował słowa podziękowania za skonstruowanie 

budżetu na 2020 r. zarówno do Zarządu Powiatu Opolskiego, jak i Skarbnika Powiatu. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim Komisjom Rady Powiatu Opolskiego 

i Zarządowi Powiatu Opolskiego za prace nad przyszłorocznym budżetem. 

 

7) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 

615/19 z dnia 15 listopada 2019 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu omówiono 

konieczność przyjęcia autopoprawki. 

Wszystkie Komisje Rady Powiatu zapoznały się z przedmiotową autopoprawką i zaopiniowały ją 

pozytywnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za 

przyjęciem przedmiotowej autopoprawki. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – 

brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

8) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 

615/19 z dnia 15 listopada 2019 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu omówiono 

konieczność przyjęcia autopoprawki. 

Wszystkie Komisje Rady Powiatu zapoznały się z przedmiotową autopoprawką i zaopiniowały ją 

pozytywnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za 

przyjęciem przedmiotowej autopoprawki. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – 

brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 



 

9)  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 (Nr 

XVI/111/19). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisje opiniując budżet 

jednocześnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Nie wniosły żadnych uwag, a ostatecznie 

Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 553/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. 

postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2020-2023. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Krystian Cichos zapoznał zebranych z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

10) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego 

(Nr XVI/112/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż kadencja członków Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego, powołanych Uchwałą Nr III/23/18 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. kończy się z wraz końcem 2019 r. W związku z powyższym 

należy delegować do składu ww. Komisji na lata 2020-2022 dwóch radnych z obecnego składu Rady 

Powiatu. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Starosta Opolski zgłosił kandydaturę radnych: Antoniego Gryca i Rudolfa Lawy. Obaj 

kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.  

Za kandydaturą radnego Antoniego Gryca głosowało 22 radnych, 1 osoba głosowała „przeciw”. 

Za kandydaturą radnego Rudolfa Lawy głosowało 23 radnych. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

11) określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełno sprawnych Powiatu Opolskiego (Nr 

XVI/113/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż projekt uchwały zakłada 

realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków finansowych 

otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

12) realizacji § 5 ust. 1 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Nr XVI/114/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w odpowiedzi na ogólnopolską 

akcję jednostek samorządów powiatowych, będących organami założycielskimi domów pomocy 

społecznej, w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia działań zmierzających do zapewnienia 



mieszkańcom domów całodobowej opieki medycznej świadczonej przez wykwalifikowany personel 

pielęgniarski, objęcia pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej przepisami 

dotyczącymi pracowników publicznej ochrony zdrowia oraz przejęcia jego finansowania przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowano stosowny projekt uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

13) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023” (Nr 

XVI/115/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego 

przygotował na okres czterech lat Powiatowy Program opieki nad zabytkami. Przedmiotowy 

dokument uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Stanisława Brzozowska przedstawiła 

założenia programu w formie prezentacji. 

W dyskusji dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały głos zabrał radny Jan Krzesiński, 

któremu odpowiedzi udzielił Starosta Opolski oraz Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Pani 

Edyta Wenzel-Borkowska. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

14) omówienia Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do zmiany 

załącznika Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego  w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 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. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu omówiono 

konieczność przyjęcia zmiany. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotową zmianę zaopiniowała pozytywnie. 

W sprawie utrzymania przystanków komunikacyjnych, głos zabrał Przewodniczący Rady 

Powiatu. Odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Jacek 

Dziatkiewicz. 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za 

przyjęciem przedmiotowej autopoprawki. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – 

brak. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

15) zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w 

sprawie 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 XVI/116/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku z przeprowadzoną 

inwentaryzacją przystanków komunikacyjnych oraz wnioskami: Gminy Niemodlin i Gminy Łubniany 

proponuje się ustanowienie nowych przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Opolskiego. Po wprowadzonej zmianie zwiększy się ilość przystanków 

zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych do 416. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 



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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

16) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (XVI/117/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku ze zmianą zapisu art. 

40 ust. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przygotowano stosowny projekt 

uchwały. Zmiany określają maksymalne stawki opłat pobieranych przez zarządcę drogi za zajęcie pasa 

drogowego w odniesieniu do obiektów i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu. 

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Jacek Dziatkiewicz. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

17) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (XVI/118/19). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w dniu 27 listopada 2019 r. 

wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Opolu skarga z dnia 4 listopada 2019 r. skarga na decyzję 

Starosty Opolskiego.  Przedmiotowa skarga została przekazana do załatwienia według właściwości 

Radzie Powiatu Opolskiego przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 26 listopada 2019 r.  

Przedmiot skargi dotyczy niezadowolenia Skarżącego na decyzję Starosty Opolskiego o odmowie 

udzielenia zgody na przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku (poza 

rejonizacją). Mając na uwadze konieczność wnikliwego i obiektywnego zbadania skargi, 

przygotowano projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej skargi. 

Skargę przesłano wszystkim radnym drogą elektroniczną. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

W sprawie kosztów wynikających z decyzji o odmowie udzielenia zgody na przebadanie 

dziecka w poradni, głos zabrał radny Przemysław Kubów. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Powiatu, 

Pani Marzena Kazin. 

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 – 1. Uchwała została podjęta. 

 

18) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor (XVI/119/19). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż petycja dotyczy zmiany 

przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania 

cywilnego i zbiórek publicznych. Mając na uwadze konieczność wnikliwego i obiektywnego zbadania 

możliwości załatwienia petycji, przygotowano projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w 

przedmiocie złożonej petycji. 

Petycję przesłano wszystkim radnym drogą elektroniczną. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

19) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji 

mieszkańców sołectwa Popielów (XVI/120/19). 
 



Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż przedmiotem petycji jest poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Wolności i Powstańców w Popielowie. Mając na 

uwadze konieczność wnikliwego i obiektywnego zbadania możliwości załatwienia petycji, 

przygotowano projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej petycji. 

Petycję przesłano wszystkim radnym drogą elektroniczną. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

 

Radny Kazimierz Górski zabrał głos w sprawie dowozu dzieci do szkół w Niemodlinie i 

Tułowicach. 

Odpowiedzi udzielił Członek Zarządu Powiatu, Pan Krzysztof Wysdak. 

Radny Mirosław Rynkiewicz poruszył temat nasadzania drzew. 

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Jacek Dziatkiewicz. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 12.15 wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XVI sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji” 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 
 

 


