
Protokół Nr XXX/21 

z trzydziestej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

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

w Tułowicach, ul. Zamkowa 1 o godz. 10:04 wypowiadając formułę: „Otwieram obrady XXX Sesji 

Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji”.  

Następnie przypomniał zebranym, iż obrady sesji są transmitowane i nagrywane zgodnie z art. 

15 ust. 1 a i 1 b ustawy o samorządzie powiatowym. 

Po stwierdzeniu na podstawie listy obecności (21 radnych) prawomocności obrad, co stanowi 

quorum do podejmowania decyzji (lista obecności w załączeniu), Przewodniczący Rady Powiatu 

przywitał wszystkich zebranych. 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z porządkiem 

obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

5.Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie: 

 

a) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sporządzonej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, 

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i 

efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r. oraz zestawienia potrzeb w 

zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim, 

c) wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 

d) powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, 

e) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego, 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r. 

 

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

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

protokołu Nr XXIX/21 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2021 r.  

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

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu, 1 osoba się 

wstrzymała. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Starosta Opolski, Pan Henryk Lakwa zapoznał zebranych ze Sprawozdaniem Zarządu Powiatu 

Opolskiego w okresie międzysesyjnym. 

 

Przybyła Pani Wicestarosta, Pani Leonarda Płoszaj. Obecnych na sali obrad – 22 radnych. 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie: 

 

a) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sporządzonej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (Nr XXX/216/21). 

 



Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 30 kwietnia każdego 

roku - Ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena ta jest podstawą do planowania budżetu na rok 

następny. Zasoby pomocy społecznej Powiatu Opolskiego określone w załączniku do niniejszej 

uchwały obejmują w szczególności: infrastrukturę, kadrę, jednostki organizacyjne wykonujące zadania 

z zakresu pomocy społecznej oraz poniesione i prognozowane nakłady finansowe na podejmowane 

działania. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jan Krzesiński oraz Sekretarz Powiatu, Pani Marzena Kazin. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r. oraz zestawienie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Opolskim (Nr XXX/217/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt. 15 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej należy przedstawienie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.  

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

c) wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (Nr XXX/218/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż na podstawie ustawy o samorządzie 

powiatowym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, w tym dotyczących tworzenia 

i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub 

występowania z nich, należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. 

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, warunkiem przystąpienia do 

Stowarzyszenia w roli członka zwyczajnego jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały, którą 

przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej. 

Przystąpienie do Aglomeracji pozwoli Powiatowi Opolskiemu na czynny udział w pracach Aglomeracji. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mirosław Rynkiewicz, Starosta Opolski, Henryk Lakwa oraz 

radny Jan Krzesiński. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

d) powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi (Nr XXX/219/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Gmina Tarnów Opolski złożyła 

wniosek o wyrażenie zgody na powierzenie jej wykonania zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-



rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Tarnów Opolski (ul. 

Klimasa)”. 

Przekazanie Gminie Tarnów Opolski realizacji zadania własnego Powiatu Opolskiego wymaga zgody 

Rady Powiatu Opolskiego, dlatego też przygotowano stosowną uchwałę w tej sprawie. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 1. 

Uchwała została podjęta. 

 

e) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu 

Opolskiego (Nr XXX/220/21). 

 

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

zabytków i opiece nad zabytkami w trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący powiatu, 

na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z 

ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony Prezesowi Urzędu 

Ochrony i Konkurencji oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymał opinię pozytywną. 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Głos zabrała radna Alicja Trychan. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024 (Nr XXX/220/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu dokonuje zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej. W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały wyjaśniono potrzebę ich 

wprowadzenia. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r. (Nr 

XXX/221/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego 

przygotował propozycje zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2021 r. w oparciu o zawarte umowy 

oraz wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego. Wszystkie zaproponowane zmiany 

zostały opisane w uzasadnieniu dołączonego do projektu uchwały. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 



Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z treścią pisma z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu Nr NGB.051-1/2021 z dnia 13.04.2021 r. (data wpływu 15.04.2021 r.) o 

sposobie załatwienia skargi.  

 

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

publicznych wszystkim Radnym przekazano pocztą elektroniczną Sprawozdanie roczne z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok oraz Informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego za okres 

od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. celem zapoznania się. 

(Uchwała Nr 1480/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2021 r.). 

 

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż wszystkim Radnym 

przekazano także pocztą elektroniczną prezentację z zakresu ochrony danych osobowych celem 

zapoznania się i stosowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Prezes Zarządu Pan Karol Piasecki 

i Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz Chowaniec w imieniu EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna we 

Wrocławiu podziękowali Radzie Powiatu Opolskiego za bezinteresowne wsparcie i nieocenioną pomoc, 

która w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo personelu medycznego i Pacjentów Szpitala św. 

Rocha w Ozimku podczas walki z Covid-19 (udzielenie wsparcia finansowego w zakupie aparatu USG 

marki Philips Affiniti 30). 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Sesji o godz. 11:05 wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXX Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


