
Protokół Nr XXXI/21 

z trzydziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji 

z dnia 20 maja 2021 r. 

 

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

im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 o godz. 10:00 wypowiadając formułę: 

„Otwieram obrady XXXI 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 (22 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024, 

b) 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 XXX/21 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 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 się 

wstrzymała. Protokół został przyjęty. 

 

Przybył radny Krzysztof Koźlik. Obecnych na Sali obrad – 23 radnych. 

 

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. 

 

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

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024 (Nr XXXI/223/21). 

 

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 – 23, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

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

XXXI/224/21). 

 

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 dołączonym 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 – 1. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 7 Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  poinformował zebranych, iż wszystkim Radnym przekazano 

pocztą elektroniczną Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z 

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

publicznym i o wolontariacie za rok 2020 celem zapoznania się. 

(Uchwała Nr 1535/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 maja 2021 r.). 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Radny Kazimierz Górski 

po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2020 roku zwrócił się do Komendanta Miejskiego 

Policji w Opolu z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:  

- ile kontroli, osób przebywających na kwarantannie, przeprowadziła Policja w 2020 r., 

- ile osób w związku z przeprowadzonymi kontrolami zostało ukaranych, 

- ilu Policjantów zachorowało na COVID-19, 

- ilu Policjantów w związku z zakażeniem koronawirusem przebywało na kwarantannie, 

- ile jest wakatów w KMP w Opolu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z treścią pisma Komendanta na zapytania Radnego. 

 

W dalszej części obrad w dyskusji głos zabrali: radny Kazimierz Górski, radny Antoni Gryc, 

radny Jan Krzesiński, radna Helena Wojtasik, radna Alicja Trychan oraz Starosta Opolski. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Sesji o godz. 10:33 wypowiadając formułę 

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

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


