
Protokół Nr V/2007 
z pi�tej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 marca 2007 r. 
 
 
 Przewodnicz�cy Rady Powiatu rozpocz�ł posiedzenie o godz. 10.00, przywitał zebranych 
radnych, członków Zarz�du Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych go�ci. Po stwierdzeniu, na 
podstawie listy obecno�ci (22 radnych) prawomocno�ci obrad, Przewodnicz�cy poinformował 
zebranych, �e Zarz�d Powiatu Opolskiego, pismem R.P.M.A. 0041-5/07 z dnia 14 marca 2007 r., 
zawnioskował o wprowadzenie do porz�dku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie 
powiadomienia o obowi�zku zło�enia o�wiadczenia lustracyjnego oraz poprawiony projekt uchwały 
zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 2007 rok oznaczony II. 
Wniosek został uwzgl�dniony, co jest zgodne z art.15 ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorz�dzie powiatowym.  

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady zapoznał zebranych z nowym porz�dkiem obrad: 
 

4. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Zarz�du Powiatu Opolskiego z działalno�ci mi�dzysesyjnej. 
6. Informacja o stanie bezpiecze�stwa sanitarno-weterynaryjnego w 2006 roku w powiecie 

opolskim. 
7. Ocena stanu bezpiecze�stwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2006. 
8. Informacja o stanie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 

2006 roku. 
9. Informacja o stanie bezpiecze�stwa ochrony przeciwpo�arowej oraz o zagro�eniach 

po�arowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2006. 
10. Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za rok 2006. 
11. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2006. 
12. Przedstawienie i podj�cie projektów uchwał w sprawie: 

 
a) przeprowadzenia post�powania wyja�niaj�cego, 
b) zmieniaj�ca uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 

2007 rok (wersja II), 
c) wyra�enia zgody na  sprzeda� w trybie przetargowym lokalu u�ytkowego, 
d) wyra�enia zgody na  sprzeda� w trybie przetargowym lokalu u�ytkowego, 
e) okre�lenia rodzajów �wiadcze� przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania, 
f) okre�lenia na 2007 rok zada� i �rodków przeznaczonych przez Pa�stwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 
niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

g) powiadomienia o obowi�zku zło�enia o�wiadczenia lustracyjnego. 
 

13. Interpelacje, zapytania, wnioski lub o�wiadczenia radnych. 
14. Zako�czenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 
Ad. 4 Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Przewodnicz�cy Rady zwrócił si� do zebranych z pytaniem, czy maj� uwagi do protokołu Nr 
IV/2007 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2007 r. Poniewa� �aden z radnych nie 
wniósł uwag, ani zastrze�e� do ww. protokołu przyst�piono do głosowania, w wyniku którego 21 
radnych głosowało „za” przyj�ciem, 1 osoba wstrzymała si� od głosowania. 
 
Ad. 5 Sprawozdanie Zarz�du Powiatu Opolskiego z działalno�ci mi�dzysesyjnej. 
 

Przewodnicz�cy Zarz�du Powiatu Opolskiego przedstawił informacj� z działalno�ci 
mi�dzysesyjnej (w zał�czeniu). 



Ad. 6 Informacja o stanie bezpiecze�stwa sanitarno-weterynaryjnego w 2006 roku w powiecie 
opolskim. 

 
Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan 

Kazimierz Kopczy�ski, przygotował Informacj� o stanie bezpiecze�stwa sanitarno-weterynaryjnego w 
2006 roku w powiecie opolskim, która została przekazana wszystkim radnym wraz z materiałami na 
dzisiejsz� sesj�.  
Z informacj� zapoznała si� Komisja Polityki Gospodarczej. 
Nast�pnie zaprosił radnych do dyskusji. 

Radny Rudolf Mohlek zapytał o skal� zagro�enia zwi�zanego ze w�cieklizn� na terenie 
województwa opolskiego. 

Pan Kazimierz Kopczy�ski odpowiadaj�c na powy�sze stwierdził, i� zanotowano zaledwie 2 
przypadki zachorowa� u lisów. 
 
Ad. 7 Ocena stanu bezpiecze�stwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2006. 
 

Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� Dyrektor Powiatowej Stacji 
Epidemiologicznej w Opolu, Pani Marzena Nanowska-Geisler przygotowała Informacj� o stanie 
bezpiecze�stwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2006, która tak�e została przekazana 
wszystkim radnym. 
Z ocen� zapoznała si� Komisja Polityki Gospodarczej. 
W ramach dyskusji głos zabrali; 

Radna Anna Wolny-Miksa zwróciła si� z pro�b� o podanie informacji w jaki sposób mo�na 
zapobiega� boreliozie. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler poinformowała zebranych, i� szczegółowych informacji na ten 
temat udzieli obecna na sesji Kierownik Działu Epidemiologii, Pani Anna Dzik. 

Radna El�bieta Stolarczuk podj�ła temat budowy wodoci�gów na terenie gminy Niemodlin, a 
tak�e w miejscowo�ci Gracze. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler wyja�niła, i� temat jest cały czas otwarty. Nowe uj�cie w 
Graczach rozwi�załoby problem czysto�ci wody, w której wyst�puj� do�� cz�sto wahania 
pierwiastków chemicznych (Fe i Mg). Zwodoci�gowanie całej gminy Niemodlin jest dla nas bardzo 
wa�nym zadaniem. 

Radny Henryk Zapiór zapytał o skal� wyst�powania wszawicy w szkołach. Poprosił tak�e o 
informowanie na bie��co szkół naszego powiatu o pojawieniu si� tego typu zagro�e�. 
 
Przybyła radna Barbara Kami�ska. 
 

Radna Zofia Koto�ska zaznaczyła, i� wykrycie zjawiska wszawicy jest utrudnione, gdy� 
piel�gniarka szkolna nie ma uprawnie� do sprawdzania stanu czysto�ci uczniów bez zgody rodziców. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler potwierdziła, i� wył�cznie pracownicy sanepidu mog� 
przeprowadzi� kontrol� czysto�ci, je�eli otrzymaj� zgłoszenie ze szkoły. 

Radna Hildegarda Lazik poruszyła problem braku toalet publicznych w Opolu oraz temat 
zagro�enia seps�. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler poinformowała zebranych, i� Miasto Opole nie zareagowało 
do tej pory na ich pismo w tej�e sprawie. Widocznie władze miasta nie widz� problemu. 
Nast�pnie Pani Marzena Nanowska-Geisler zapoznała zebranych z problematyk� sepsy. 

Radna Barbara Kami�ska zapytała o stan sanitarny w placówkach gastronomicznych. 
Na zako�czenie głos zabrała Pani Anna Dzik Kierownik Działu Epidemiologii i zapoznała 

zebranych ze sposobami zwalczania boreliozy. 
 

Ad. 8 Informacja o stanie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego na terenie powiatu opolskiego 
w 2006 roku. 

 



Przewodnicz�cy Rady poinformował radnych, i� Komendant Miejski Policji, Pan Krzysztof 
Sochacki, przygotował Informacj� o stanie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego na terenie powiatu 
opolskiego w 2006 roku, któr� wszyscy radni otrzymali. 
Z informacj� zapoznała si� Komisja Polityki Społecznej. 
Radny Kazimierz Górski poruszył temat sprz�tu, na którym policja wykonuje swoje zadania. 

Radna Anna Wolny-Miksa natomiast zapytała jak funkcjonuj� komisariaty na terenie powiatu 
opolskiego. 

Radny Henryk Zapiór zwrócił uwag� na potrzeb� zainstalowania fotoradaru na drodze krajowej 
w miejscowo�ci Zawada. 

W ramach dyskusji odpowiedzi udzielił Komendant Krzysztof Sochacki, który poinformował 
zebranych, i� w ramach 3-letniego rz�dowego planu policja doposa�ona zostanie w sprz�t m.in. w 
samochody. Do tej pory policja wspomagana była finansowo przez samorz�dy. Ponadto komendant 
wspomniał o potrzebie utworzenia Powiatowego Centrum Zarz�dzania Kryzysowego. 
 
Ad. 9 Informacja o stanie bezpiecze�stwa ochrony przeciwpo�arowej oraz o zagro�eniach 

po�arowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2006. 
 

Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� Komendant Miejskiej Pa�stwowej Stra�y 
Po�arnej w Opolu Pan Paweł Kielar przygotował Informacj� o stanie bezpiecze�stwa ochrony 
przeciwpo�arowej oraz o zagro�eniach po�arowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 
2006, która przekazana została wszystkim radnym. 
Z informacj� zapoznała si� Komisja Polityki Gospodarczej. 
W dyskusji głos zabrali; 

Radny Norbert Halupczok poprosił komendanta o ocen� stanu parku maszynowego oraz kadry 
Ochotniczych Stra�y Po�arnych. 

Radny Rudolf Mohlek poruszył temat podpale�, a tak�e zapytał o przygotowanie i gotowo�� 
stra�aków do wykonywania zada� zwi�zanych z innymi zagro�eniami. 

W ramach dyskusji odpowiedzi udzielił Komendant Paweł Kielar zaznaczaj�c, i� charakter 
udzielanej przez stra�aków pomocy zmienił si� w ostatnim czasie. Oprócz wyjazdów do po�arów 
odnotowujemy wzrost wyjazdów do zagro�e� toksycznymi �rodkami przemysłowymi.  

 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu ogłosił 15 minutow� przerw�. 
 

Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� na 
dzisiejsz� sesj� zaproszono Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie Pani� Danut� Sober� oraz 
przedstawiciela Interhal Sp. z o.o. w Katowicach Pana Józefa Ole�. Nast�pnie przyst�piono do 
realizacji pkt 12 ppkt b) porz�dku obrad tj. omówienia i podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� w 
sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 2007 rok (Nr V/27/07). 

Pani Danuta Sobera poinformowała zebranych, i� szkoła kształci młodzie� w klasach 
sportowych, głównie w piłce no�nej. Obecnie maj� 3 klasy gimnazjum i 3 klasy liceum. Baza 
dydaktyczna jest niewystarczaj�ca. Szkoła chce poszerzy� swoj� ofert� kształcenia o piłk� siatkow�. 
Brakuje im sztucznej nawierzchni, aby młodzie� mogła by� prawidłowo i wszechstronnie szkolona. 
Proponowana hala spełnia� mo�e funkcje: dydaktyczne, sportowe, rekreacyjne oraz komercyjne. Cała 
inwestycja ma kosztowa� 2.100.000 zł. Mo�emy skorzysta� z oferty i wyło�y� 390.000 zł, reszta 
�rodków pochodziłaby z tzw. Funduszu Norweskiego. Ponadto w ramach ww. kwoty mo�emy 
wyremontowa� lewe skrzydło internatu, tworz�c zaplecze dla hali. 

Nast�pnie Pan przedstawił prezentacj� multimedialn� i przybli�ył stron� techniczn� obiektu. 
Radna Hildegarda Lazik zapytała, czy boisko b�dzie pełnowymiarowe. 
Pan Józef Ole� wyja�nił, �e wielko�� boiska, hali zale�y od powierzchni jak� dysponuje 

szkoła. 
Wicestarosta zapytał, czy wewn�trz hali mo�na zainstalowa� widowni�. 
Pan Józef Ole� poinformował, i� ze wzgl�dów technicznych jest to mo�liwe jednak�e z uwagi 

na ograniczenie powierzchni nie jest wskazane. 
Radny Rudolf  Mohlek zapytał o wpływ zjawisk atmosferycznych na powłok� hali oraz czy w 

kosztach uj�ta została �ywotno�� nawierzchni. 



Pan Józef Ole� wyja�nił, i� produkt posiada wymagane atesty i certyfikaty. Jest całkowicie 
niepalny, wytrzymuje pr�dko�� wiatru do 250 km/h. �ywotno�� powłoki zewn�trznej wynosi 6 lat, 
pozostałych 2 wewn�trznych warstw 20 lat. Koszt nawierzchni uj�ty jest w projekcie. 

Radna Zofia Koto�ska zwróciła uwag�, i� na dzie� dzisiejszy nie jeste�my w stanie podj�� 
decyzji w tej�e sprawie. Osobi�cie z tematem mogłam zapozna� si� dwa dni temu na posiedzeniu 
Komisji Polityki Społecznej – dodała radna.  

Sekretarz Powiatu wyja�niła, i� dzisiaj rozpoczynamy procedury zmierzaj�ce do realizacji 
tego� zadania. Aby zło�y� wniosek o pomoc finansow� musimy wykaza�, czy powiat ma pieni�dze na 
udział własny. Termin składania wniosków mija 15 kwietnia br. i dlatego wprowadzili�my to zadanie 
do projektu uchwały zmieniaj�cej bud�et na br. Realizacja zadania zale�na b�dzie od pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku szkoły. Komisja Bud�etu zaopiniowała pozytywnie przygotowane zmiany w 
tegorocznym bud�ecie powiatu uwzgl�dniaj�c uj�cie zadania inwestycyjnego. Nie wniesiono �adnych 
zastrze�e�. 

Radna Helena Wojtasik zapytała, czy koszt ogrodzenia wliczony jest w projekt. 
Pan Józef Ole� potwierdził, �e koszt ten jest uj�ty w projekcie. 
Radny Tomasz Strzałkowski poprosił o okre�lenie kwoty jaka b�dzie mo�liwa do uzyskania z 

udost�pniania obiektu sportowego innym podmiotom (komercja). 
Pani Danuta Sobera poinformowała zebranych, i� na dzie� dzisiejszy nie jest w stanie poda� 

�adnej kwoty, nawet w przybli�eniu. 
Radna El�bieta Stolarczuk zapytała, czy technologia produktu jest sprawdzona. 
Pan Józef Ole� wyja�nił, i� na �wiecie funkcjonuje ju� 50 lat, w Polsce pojawiła si� od 1975 r.  
Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy dyrektor szkoły rozwa�a wył�cznie realizacj� 

inwestycji wg projektu norweskiego. 
Pani Danuta Sobera wyja�niła, i� je�li nie skorzystamy z przedmiotowego projektu to 

b�dziemy próbowa� z innego. 
Przewodnicz�cy Rady ze swej strony dodał, i� idea sama w sobie jest bardzo dobra. 

Praktycznie w ka�dej gminie taka hala miałaby racj� bytu. Je�eli projekt sprawdzi si� w Prószkowie to 
by� mo�e inne szkoły b�d� rozwija� w ten sposób swoje zaplecze. 

Radna Leonarda Płoszaj potwierdziła, i� takie obiekty powinny powstawa� dla 
bezpiecze�stwa dzieci i młodzie�y. Szkoły powinny t�tni� �yciem od rana do wieczora. Do o�wiaty 
niestety zawsze b�dziemy dopłaca�.  

Radna Sybilla Stelmach stwierdziła, �e szkoła mo�e tylko zyska� realizuj� inwestycj� wg 
przedstawionego projektu. Mo�emy da� młodym ludziom szans� na sp�dzanie wolnego czasu na 
sportowo. 

Radna Barbara Kami�ska dodała, i� nale�ałoby przygotowa� prognoz� wykorzystania Sali z 
zewn�trz. 

Radna Helena Wojtasik zapewniła, i� sens realizacji projektu nie podlega dyskusji. Nale�ałoby 
jednak spraw� przeanalizowa�, przedyskutowa� dogł�bniej. Trzeba zrobi� symulacj�, aby nie było 
problemu jak przypadku basenu w Tułowicach. 

Radny Kazimierz Górski zaznaczył, i� dokumentacja musi by� zło�ona w wyznaczonym 
terminie i dzisiaj nale�y przegłosowa� uchwał�. Z do�wiadczenia wie, �e samorz�dy s� zmuszone do 
takiego działania, aby korzysta� z programów. 

Radny Tomasz Strzałkowski ze swej strony dodał, i� omawiana inwestycja jest bodaj 
najwi�ksz� do tej pory w powiecie. Ponadto zapytał, czy nasze działania podejmowane za szybko s� 
zgodne ze statutem.  

Sekretarz Powiatu wyja�niła, �e temat budowy hali wielofunkcyjnej pojawił si� całkiem 
niedawno. Uwzgl�dniaj�c fakt, �e termin zło�enia wniosku upływa z dniem 15 kwietnia br. 
Wprowadzono to zadanie do projektu uchwały zmieniaj�cej tegoroczny bud�et w wersji oznaczonej II, 
co zaakceptowała Komisja Bud�etu. 

Starosta poinformował zebranych, i� mamy szans� pozyskania �rodków pozabud�etowych. 
Mieli�my nadziej�, �e wniosek b�dzie przedmiotem obrad sesji kwietniowej, jednak�e terminy s� 
nieubłagane, st�d te� potrzeba przyj�cia tego zadania w dniu dzisiejszym. Jako rada dajemy szkole 
szans� realizacji zadania przez dyrektora placówki. 

Radna El�bieta Stolarczuk ze swej strony dodała, i� przedmiotowa inwestycja winna zyska� 
nasza aprobat�. Projekt uchwały nie został wprowadzony chyłkiem, a jedynie przygotowany w takim 



trybie jaki był mo�liwy i konieczny. Nale�y wyzby� si� wszelkich podejrzliwo�ci i działa� wspólnie 
dla wspólnego dobra. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy nie nale�ałoby zdj�� z porz�dku obrad dzisiejszej 
sesji projekt uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 
2007 rok. 
 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu ogłosił 5 minutowa przerw�, w trakcie której obrady opu�ciła radna 
Anna Raida oraz radny Jarosław Kopij. Na sali pozostało 21 radnych. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu przypomniał zebranym, �e rozpoczynaj�c sesj� poinformował 
o wniosku Starosty o wprowadzeniu do porz�dku obrad projektu uchwały oraz o wprowadzonych zw 
bud�ecie zmianach, co miało miejsce na 7 dni przed sesj�. Komisja Bud�etu zapoznała si� z pełn� 
wersj� uchwały i zaopiniowała j� pozytywnie. Do porz�dku obrad nie wniesiono uwag, ani te� 
propozycji zmian w zwi�zku z czym zobowi�zany jestem do jego realizacji – wyja�nił 
Przewodnicz�cy Rady. 

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady zapoznał zebranych z tre�ci� projektu uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie uchwalenia bud�etu Powiatu Opolskiego na 2007 rok i poddał go pod głosowanie, 
w wyniku którego 19 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych 
– brak. Głosów wstrzymuj�cych si� – 2. Uchwała została podj�ta. 
 
W dalszej cz��ci posiedzenia przyst�piono do kontynuacji porz�dku obrad. 
 
Ad. 10 Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za rok 

2006. 
 
Przewodnicz�cy Rady poinformował, i� Sprawozdanie z działalno�ci Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu zostało przygotowane przez Dyrektora PCPR Pani� El�biet� Ciupek zgodnie z 
wymogami wynikaj�cymi z ustawy o pomocy społecznej.  
Ze sprawozdaniem zapoznała si� Komisja Polityki Społecznej. 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Ad. 11 Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2006. 
 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu poinformował zebranych, i� Pan Stanisław Pakos – Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Opolu – jak corocznie przygotował Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Opolu za rok 2006, z którym zapoznała si� Komisja Polityki Społecznej w dniu 12 
lutego 2007 r. 

Głosów w dyskusji nie było zatem Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� Rada 
Powiatu winna przyj�� sprawozdanie poprzez głosowanie. W zwi�zku z powy�szym przyst�piono do 
głosowania, w wyniku którego 21 radnych jednogło�nie głosowało za przyj�ciem przedstawionego 
sprawozdania. 

 
Ad. 12 Przedstawienie i podj�cie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) przeprowadzenia post�powania wyja�niaj�cego (Nr V/26/07). 
 

Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� wpłyn�ła skarga na Starost� Opolskiego w 
zwi�zku z czym nale�y zleci� Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie post�powania wyja�niaj�cego w 
przedmiocie zło�onej skargi. 
Komisja Polityki Gospodarczej nie wniosła uwag do przygotowanego projektu uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było zatem Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały i 
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej 
uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymuj�cych si� – brak. Uchwała została podj�ta 
jednogło�nie. 



 
c) wyra�enia zgody na sprzeda� w trybie przetargowym lokalu u�ytkowego (Nr V/28/07). 

 
Przewodnicz�cy Rady wyja�nił, i� Zarz�d Powiatu przygotował projekt uchwały o wyra�eniu 

zgody na sprzeda� lokalu u�ytkowego w budynku poło�onym w Graczach, w którym mie�ci si� 
apteka. 
Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Głosów w dyskusji nie było zatem Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały i 
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej 
uchwały. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj�cych si� uchwał� podj�to jednogło�nie. 
 

d) wyra�enia zgody na sprzeda� w trybie przetargowym lokalu u�ytkowego (Nr V/29/07). 
 

Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� przygotowano równie� projekt uchwały o 
wyra�eniu zgody na sprzeda� lokalu u�ytkowego w budynku poło�onym w Graczach, w którym 
�wiadczone s� usługi medyczne. 
Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o sposób zabezpieczenia obowi�zku �wiadczenia przez 
nabywców usług medycznych w nabywanym lokalu. 

Sekretarz Powiatu wyja�niła, �e zapis taki znajdzie si� w dokumentach wyznaczaj�cych lokal 
do sprzeda�y oraz akcie notarialnym. Jednak nie mamy stu procentowej gwarancji jakie usługi b�dzie 
w przyszło�ci �wiadczył w tym lokalu nowy wła�ciciel. O tym rozstrzygaj� odpowiednie przepisy 
gwarantuj�ce własno�� oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ustalaj�ce o 
przeznaczeniu danego terenu zgodnie z którymi mo�e nast�pi� zmiana sposobu u�ytkowania danego 
lokalu, o czym decyduj� gminy. 

Radna El�bieta Stolarczuk zabieraj�c głos w dyskusji zaznaczyła, �e powinni�my przyst�pi� 
do podj�cia uchwały poniewa� prowadzona obecnie działalno�� w lokalu jest opłacalna. 
 
Przybyła radna Irena Łysy-Cichon. 
Obecnych na sali 22 radnych. 
 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały i 
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej 
uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymuj�cych si� – brak. Uchwała została podj�ta 
jednogło�nie. 
 

e) okre�lenia rodzajów �wiadcze� przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz warunków i sposób ich przyznawania (Nr V/30/07). 

 
Przewodnicz�cy Rady wyja�nił, i� przygotowano tak�e projekt uchwały dot. ustalenia rodzaju 

�wiadcze� przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Pani Marzena Kazin Naczelnik Wydziału O�wiaty, Kultury i Sportu wyja�niła zebranym, i� 
zapis § 12 dot. „opiekuna” jest prawidłowy, co w zwi�zku z zapytaniem członka Komisji Polityki 
Społecznej, potwierdził radca prawny. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwag�, �e w podstawie prawnej przedmiotowego 
projektu uchwały pomini�to zapis „o samorz�dzie powiatowym”. Ponadto radny zapytał o termin jego 
obowi�zywania. 

Pani Marzena Kazin wyja�niła, i� w zwi�zku ze zmiana przepisów przedmiotowy dokument 
ustalany jest przez rad� po raz pierwszy. Do tej pory było to zadanie rad pedagogicznych. 

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały i poddał pod głosowanie, w 
wyniku którego 20 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – 
brak. Głosów wstrzymuj�cych si� – 2. Uchwała została podj�ta. 
 
Radna Helena Wojtasik opu�ciła obrady. Pozostało 21 radnych. 



 
f) okre�lenia na 2007 rok zada� i �rodków przeznaczonych przez Pa�stwowy Fundusz  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 
(Nr V/31/07). 

 
Przewodnicz�cy Rady wyja�nił, i� zgodnie z ustaw� o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały okre�la zadania realizowane 
na rzecz osób niepełnosprawnych ze �rodków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatow� Społeczn� 
Rad� do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
Komisja Polityki Społecznej zapoznała si� z przedmiotowym projektem uchwały i nie wniosła do 
niego �adnych uwag. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały i 
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej 
uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymuj�cych si� – brak. Uchwała została podj�ta 
jednogło�nie. 
 
Radna Helena Wojtasik powróciła na sesj�. Obecnych 22 radnych. 
 

g) powiadomienia o obowi�zku zło�enia o�wiadczenia lustracyjnego (Nr V/32/07). 
 

Przewodnicz�cy Rady poinformował zebranych, i� w zwi�zku z konieczno�ci� powiadomienia 
przez Rad� Powiatu Opolskiego, Sekretarza i Skarbnika o obowi�zku przedło�enia o�wiadczenia 
lustracyjnego przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Polityki Społecznej zapoznała si� z przedmiotowym projektem uchwały i nie wniosła do 
niego �adnych uwag. 

Głosów w dyskusji nie było zatem Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� projektu uchwały i 
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podj�ciem przedmiotowej 
uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymuj�cych si� – brak. Uchwała została podj�ta 
jednogło�nie. 
 
13. Interpelacje, zapytania, wnioski lub o�wiadczenia radnych.  
 

Przewodnicz�cy Rady przypomniał radnym, i� o�wiadczenia maj�tkowe nale�y zło�y� do 
ko�ca kwietnia br. 

Ponadto poinformował zebranych, i� otrzymane dzisiaj Sprawozdanie roczne z wykonania 
bud�etu Powiatu Opolskiego za 2006 rok omawiane b�dzie na kolejnej sesji Rady Powiatu 
Opolskiego. 
 
Radny Józef Ledwoch zapytał, czy elewacja Domu Dziecka w Turawie zostanie odrestaurowana. 

Starosta wyja�nił, i� my�limy o przeniesieniu wychowanków tej placówki do domów w 
Chmielowicach i Tarnowie Opolskim. Obiekt ten jako zamek jest za du�y dla Domu Dziecka, w 
którym zgodnie z przyj�tymi standardami mo�e przebywa� jedynie trzydzie�cioro wychowanków. 
Dzisiaj dzieci kierowane s� do rodzin zast�pczych. Na potrzeby powiatu wystarcz� nam dwie 
placówki. Dlatego te� nie nosimy si� z zamiarem remontu obiektu, który w przyszło�ci przeznaczony 
b�dzie na inne cele np. centrum szkoleniowe. 
 
14.  Zako�czenie obrad sesji. 
 
Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zako�czyły si� o godz. 14.30. 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Andrejczuk 
 


