
Protokół Nr VIII/2007 

z ósmej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00, 

przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości z 

Ukrainy (Powiat Dolina). Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21radnych) prawomocności 

obrad, zapoznał zebranych z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 6.   Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze, 

b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 

2006 r., 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007r.,  

d) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, 

e) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, 

f) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 

7. Prezentacja sytuacji na opolskim rynku pracy i zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. 

     8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

     9.Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

VII/2007 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 21 

radnych głosowało za przyjęciem protokołu. 

 
Ad. 5 Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). Nawiązał również do pobytu delegacji ukraińskiej, przedstawił 

wszystkich gości oraz poinformował o sposobie realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem 

Opolskim a Powiatem Dolina (informacja w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a). zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 

           (Nr VIII/40/07) 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie zakresu i 

formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze. W związku z czym 

uchwała w tej sprawie przyjęta przez radę w 1999 r. straci moc.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr VIII/40/07 została podjęta jednogłośnie (21 głosami). 

 

 



b).zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu   

Opolskiego za 2006 r. (Nr VIII/41/07) 
Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z przepisami o rachunkowości roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez radę, dlatego przyjmujemy uchwałę w  tej 

sprawie. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

      Radni w wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VIII/41/07. 

 
c).zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok (Nr 

VIII/42/07) 
W uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały szczegółowo wyjaśniono nam potrzebę 

zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r.- poinformował 

Przewodniczący. 

      Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny Strzałkowski zapytał o różnicę w dochodach planowanych a zrealizowanych w Rozdziale 

75020 –Administracja Publiczna. Skarbnik wyjaśniła, że różnica wynika z faktu, że wprowadzono 

szereg dochodów, które nie były planowane przez jednostki, zwiększono również te, których 

dotychczasowa realizacja była na wyższym poziomie, niż to przewidywano. Dotyczy to przede 

wszystkim dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy czy też 

dochodów z tytułu inkasa od opłaty skarbowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 

Radny Strzałkowski poprosił również o staranne przygotowywanie załączników do uchwały, 

jeden z nich był niewłaściwie oznaczony.  

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr VIII/42/07 została podjęta jednogłośnie (21 głosami). 

 
d).uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty 

najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w 
Prószkowie  (Nr VIII/43/07) 
Przewodniczący poinformował, że na wniosek Dyrektora Zarząd przygotował projekt uchwały w 

sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty 

najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie. 

      Z ww. projektem uchwały zapoznała się Komisja Budżetu i pozytywnie go zaopiniowała. 

 Radna Kotońska zapytała z czego wynika różnica w wartości jednego punktu dla DPS w   

Prószkowie (5 zł), a dla ZDP w Opolu (8 zł). Pani Sekretarz wyjaśniła, że wynika to z kalkulacji 

przeprowadzonych przez ww. jednostki.  

Radny Strzałkowski zapytał z jaką mocą obowiązującą będzie to wyrównanie. Sekretarz 

poinformowała, że uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 

Radni, w wyniku głosowania, jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VIII/43/07 (21 głosami).   
 
e).uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu 
(Nr VIII/44/07) 
Z wnioskiem o przyjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w 

złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie  

Dróg Powiatowych w Opolu wystąpił również Dyrektor tej placówki. 

Projekt tej uchwały był również przedmiotem obrad Komisji Budżetu, która zaopiniowała go  

pozytywnie.  

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr VIII/44/07 została podjęta jednogłośnie (21 głosami). 
 
f).przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr VIII/45/07) 
Przewodniczący przypomniał, że na poprzedniej sesji informował już o korespondencji 

prowadzonej z Panem Zygmuntem Lustykiem z Opola. Obecnie za pośrednictwem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu wpłynęła skarga dotycząca postępowania 

Starosty. Dlatego też przed zajęciem stanowiska w tej sprawie, zgodnie z obowiązującymi 



procedurami dot. skarg, zlecimy Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania w sprawie 

zarzutów określonych w skardze.   

    Radni podjęli ww. uchwałę 20 głosami (przy 1 głosie wstrzymującym się). 

 
Ad.7. Prezentacja sytuacji na opolskim rynku pracy i zadań Powiatowego Urzędu Pracy w   
Opolu. 

 
Dyrektor PUP w Opolu przedstawił sytuację na opolskim rynku pracy (materiał w załączeniu). Po 

obszernej prezentacji w dyskusji głos zabrali: 

� radna Kamińska – w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do pracy dla osób pracujących poza 

terenem powiatu opolskiego, 

� Przewodniczący Rady – w sprawie możliwości podjęcia pracy przez mieszkańców Ukrainy w 

Polsce. 

Wyczerpujących odpowiedzi udzielili: Dyrektor PUP i jego zastępca. 

  

Ad. 8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
Głos zabrali kolejno: 

� radny Górski - w sprawie naprawy płotu Zespołu Szkół w Niemodlinie,  

� radny Strzałkowski – w sprawie działań Zarządu podejmowanych  w związku z nową ustawą 

o zarządzaniu kryzysowym,  

� radny Szyma – w sprawie kontaktów między sportowcami z Ukrainy a Powiatem Opolskim, 

� radna Wojtasik – w sprawie wskazania osób do kontaktu celem kultywowania tradycji 

dekorowania jaj, 

� radna Kotońska – w sprawie terminu dokończenia remontu drogi w Polskiej Nowej Wsi oraz 

chodników w Komprachcicach 

� radna Wojtasik – w sprawie wykoszenia rowów od Grodźca do Skarbiszowic. 

 Odpowiedzi udzielili kolejno: Starosta oraz zastępca dyrektora ZDP w Opolu. 

 

Ad.9. Zakończenie obrad sesji. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz..12.30. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 


