
Protokół Nr XXXIV/21 

z trzydziestej czwartej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady Sesji w Starostwie 

Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 o godz. 12:00 wypowiadając formułę: „Otwieram obrady XXXIV 

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 zebranych Radnych Powiatu Opolskiego. 

 

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 w sprawie: 

 

a) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2022 rok, 

b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2022 roku, 

c) zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu, 

d) 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, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024, 

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

 

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przybył radny Przemysław Kubów. Obecnych na sali obrad – 23 radnych. 

 

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 XXXIII/21 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 sierpnia 2021 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 Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił zebranym informację z działalności 

międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2022 rok (Nr 

XXXIV/242/21). 

 



Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 51.1 ust. 2 Statutu Powiatu Opolskiego, 

komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy zatwierdzonych przez Radę Powiatu. 

Wszystkie Komisje Rady Powiatu Opolskiego opracowały plany pracy na rok 2022, dlatego też 

przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 

Wszystkie Komisje przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 

 

Głos zabrał radny Kazimierz Górski 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 – 1, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta. 

 

b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2022 roku (Nr XXXIV/243/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przygotowano 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonych 

portach lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Opolskiego 

statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu oraz Sekretarz Powiatu. 

 

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. 

 

c) zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu (Nr XXXIV/244/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż na wniosek Komendanta 

Miejskiego Policji w Opolu dotyczącego wsparcia finansowego inwestycji związanej z 

przeprowadzeniem adaptacji pomieszczeń magazynowych składnicy akt na pomieszczenia biurowe i 

częściowym remontem pomieszczeń przyległych, Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w tej 

sprawie.  

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania: 

- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 20, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 2, 

- głosy nieoddane – 1. 

Uchwała została podjęta. 

 

d) 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 XXXIV/245/21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku z wszczęciem 

postępowania nadzorczego dotyczącego Uchwały Nr XXXIII/239/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 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 

przygotowano projekt Uchwały regulujący obecny stan prawny. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan 

Jacek Dziatkiewicz. 

 

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. 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Opolskiego na lata 2021-2024 (Nr XXXIV//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 

XXXIV//21). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu 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 – 23, 

- głosy przeciwne – 0, 

- głosy wstrzymujące się – 0, 

- głosy nieoddane – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

 



Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał zebranym, iż przekazano wszystkim Radnym 

pocztą elektroniczną Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2021 

r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, obejmującą wykaz 

przedsięwzięć i informację o przebiegu ich realizacji celem zapoznania się – Uchwała Nr 1682/21 

Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2021 r. 

 

Następnie zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr 348/2021 z dnia 8 września 2021 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 

 

W dalszej części obrad Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Krystian Cichos zapoznał 

zebranych z treścią pisma Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

DMEiRP.022.18.2021 z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu 27.09.2021 r.) dotyczącego trybu płacenia 

składek członkowskich. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

- radny Kazimierz Górski 

- radny Marek Korniak 

- radna Helena Wojtasik 

- radny Jan Krzesiński 

- radna Irena Łysy-Cichon 

- radny Konrad Dendera 

- radny Mirosław Rynkiewicz 

- radny Rudolf Lawa 

- radny Antoni Gryc 

- Wicestarosta, Pani Leonarda Płoszaj 

- Starosta, Pan Henryk Lakwa 

- Sekretarz Powiatu, Pani Marzena Kazin. 

 

Ad. 8 Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 13:25 wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji” 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


