
Protokół Nr IX/2007 

z dziewiątej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 25 października 2007 r. 

 
 

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

przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości. Po 

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) prawomocności obrad, zapoznał zebranych z 

następującym porządkiem posiedzenia: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Przedłożenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2007 r. oraz 

Informacji Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 

rok, 

b) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny, 

d) zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 

e) zmiany Uchwały nr V/31/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. 

określającej na 2007 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu 

Opolskiego, 

f) ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości 

jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu, 

g) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty 

najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w 

Powiecie Opolskim. 
 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. 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 

VIII/2007 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 25 

radnych głosowało „za” przyjęciem. 
 

Ad. 5 Przedłożenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2007 
r. oraz Informacji Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 31 sierpnia 2007 r. przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz na jego ręce informację o przebiegu wykonania budżetu za I-sze 

półrocze 2007 r. Informację tę otrzymała Komisja Budżetu oraz wszyscy radni. Do ww. informacji 

otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała nr 352/2007 z 

dnia 1 października 2007 r. 

Następnie na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosta Opolski Pan Henryk Lakwa 

przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu za I-sze półrocze 2007 r. oraz sprawozdanie z 

działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

Zapytań do przedłożonej informacji oraz sprawozdania nie było. 

 

Przybyła radna Irena Łysy-Cichon i radny Tomasz Strzałkowski. 
 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
  



a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok 

(Nr IX/46/07). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia przygotowanego do 

projektu uchwały wynika konieczność wprowadzenia zmian w budżecie powiatu. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 
 

b) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr IX/47/07). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Pana Zygmunta Lustyka na działalność Starosty 

Opolskiego wynika, że Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, uznała 

skargę za nieuzasadnioną. Z czynności przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, został 

sporządzony protokół, który znajduje się w aktach Biura Rady. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 
 

       c)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (Nr 
IX/48/07). 

 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż teren objęty darowizną jest zbędny do celów 

drogowych. Nieodpłatnym przejęciem nieruchomości zainteresowana jest Gmina Dąbrowa. Dlatego 

też Zarząd Powiatu wystąpił do rady o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości w 

formie darowizny na rzecz Gminy Dąbrowa. 

Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 
 

d)  zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Nr IX/49/07). 

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze zmianą przepisów o 

gospodarce nieruchomościami musimy wprowadzić zmianę w naszej uchwale dotyczącej zasad 

nabycia, zbycia i wydzierżawiania nieruchomości. 

Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu zgłosił 

autopoprawkę do przygotowanego projektu uchwały polegającą na zamianie wyrazu „okres” na 

wyrazy „czas oznaczony”. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały o 

treści uwzględniającej autopoprawkę i poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych 

głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały uwzględniającej zgłoszoną autopoprawkę. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

e)  zmiany Uchwały nr V/31/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. 

określającej na 2007 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu 
Opolskiego (Nr IX/50/07). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował zmianę 

uchwały określającej na rok 2007 zadania i środki przeznaczone przez Fundusz dla osób 

niepełnosprawnych, które dotyczą zwiększenia środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu nie wniosły uwag do przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 
 

f)  ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości 

jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu (Nr IX/51/07). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż na wniosek Kierownika Zakładu Obsługi Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu, Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie 

ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w 

złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego w Opolu. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy nie można byłoby podjąć uchwał w tej sprawie dla 

wszystkich jednostek na jednej sesji oraz czy w naszych jednostkach działają związki zawodowe. 

Sekretarz Powiatu poinformowała radnego, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt 

uchwały trafia na sesję po złożeniu wniosku przez dyrektora danej jednostki. Idealnie byłoby, aby 

wszyscy złożyli stosowne wnioski w jednym czasie, aby mogły być rozpatrywane łącznie na jednej 

sesji. Ponadto Sekretarz odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniła, że w naszych jednostkach nie 

działają związki zawodowe – jedynie w szkołach związki zawodowe nauczycieli. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie, w 

wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – 

brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

g) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty 
najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w 
Powiecie Opolskim (Nr IX/52/07). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował również na 

wniosek dyrektorów domów dziecka, projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty najniższego 

wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników 

zatrudnionych w Domach Dziecka Powiatu Opolskiego. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 
 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

8. Zakończenie obrad sesji. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 10.30. 
 

Protokołowała: 
 

Małgorzata Andrejczuk 


