
 

 

 

Protokół Nr X/2007 
z dziesiątej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 6 grudnia 2007 r. 

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

przywitał zebranych radnych oraz członków Zarządu Powiatu Opolskiego. Po stwierdzeniu, na 

podstawie listy obecności (23 radnych) prawomocności obrad, zapoznał zebranych z następującym 

porządkiem posiedzenia: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych 

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 

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

c) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za 

warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników 

wynagrodzenia, 

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) uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej, 

g) wydania opinii. 

 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr 

IX/2007 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 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 

 
Ad.5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu).  

 

Ad.6.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych 
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym informację z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych (pismo Przewodniczącego Rady Powiatu 

Opolskiego Nr R.P.A.R. 0043-8/07 z dnia 31.10.2007). 

Ponadto poinformował, że na adres rady wpłynęły również informacje o dokonaniu analizy 

oświadczeń majątkowych przez: 

 

� Wojewodę Opolskiego pismem Nr NK.I.PJ.1145-1/529//07 z dnia 19 .10.2007, 

� Starostę Opolskiego pismem Nr R.P.A.R.0719-15/07 z dnia 31.10.2007 r, 

� Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego pismem Nr PDI/072-59/07 z dnia 30.10.2007 r, 

� Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr PDII/412-531/MB/07 z dnia  



� 30.10.2007 r, 

� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem Nr PD-4121-514/07/GJ z dnia  

� 15.10.2007 r, 

� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu pismem Nr I-072/13/2007 z dnia 23.10.2007 r. 

� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem Nr PD-412OM/25/2007 z dnia 

22.10.2007 r. 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią ww. pism. 

 

Ad.7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a).powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (Nr X/53/07) 
 Przewodniczący poinformował o obowiązku ponownego złożenia radzie oświadczenia lustracyjnego 

przez Skarbnika oraz Sekretarza Powiatu. 

Z projektem uchwały zapoznała się Komisja Polityki Społecznej, która nie wniosła do niego żadnych 

uwag. 

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 

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

(Nr X/54/07) 
Przewodniczący przypomniał, że w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały szczegółowo omówiono 

potrzebę zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. 

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami).  

 

c).rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego ()Nr X/55/07) 

Przewodniczący przypomniał, że corocznie rada uchwala program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał czy coś się zmieniło w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował, że organizacje realizują takie same  zadania 

i niewiele się zmieniło. W III. kwartale zwracamy się do kierowników jednostek organizacyjnych i 

naczelników wydziałów, realizujących zadania wynikające ze sfery działań publicznych, z prośbą o 

przedstawienie swoich propozycji. Następnie na bazie otrzymanych materiałów opracowywany jest 

program.  

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 

 
d).ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i 

wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz 
dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia  
(Nr X/56/07) 

Zgodnie z ustawą Karta nauczyciela rada przyjmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników 

wynagrodzenia. 

Projekt uchwały w tej sprawie był uzgodniony ze związkami zawodowymi oraz Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego. 

Z ww. projektem zapoznała się również Komisja Polityki Społecznej i pozytywnie go zaopiniowała. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o zasady wypłacania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, a 

zwłaszcza dla dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie. 

Starosta poinformował, że dodatki wypłacane są co pół roku, ich wysokość uzależniona jest od tego 

czy dyrektor ma zastępcę czy nie oraz od liczby oddziałów w szkole. Radny Strzałkowski 

przypomniał, że Zespół Szkół w Niemodlinie był nisko klasyfikowany. Radna Elżbieta Stolarczuk 

poinformowała, że w Niemodlinie trwa spór o prowadzenie Zespołu Szkół. Starosta poinformował, że 

Burmistrz Niemodlina wystąpił niedawno z prośbą o podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia 

przez gminę Niemodlin Zespołu Szkół (ogólniak i gimnazjum). Zarząd odrzucił tę propozycję – 



wyjaśnił Starosta. W dniu 12 grudnia 2007 r. odbędzie się spotkanie z władzami Niemodlina celem 

rozważenia ewentualnych form pomocy dla gminy Niemodlin.      

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 

 
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 X/57/07) 

Zarząd zaproponował przesunąć w bieżącym roku środki finansowe Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

Propozycję zmian pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada ds. Niepełnosprawnych dla Powiatu 

Opolskiego. 

Projekt uchwały był również przedmiotem obrad Komisji Budżetu, która nie wniosła do niego 

żadnych uwag.  

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 

 
f).uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej (Nr X/58/07) 

W celu ujednolicenia regulaminów Społecznych Straży Rybackich, działających na terenie 

Województwa Opolskiego, przygotowano projekt uchwały w tej sprawie –wyjaśnił Przewodniczący.  

Komisja Polityki Gos[podawczej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o zasady powoływania strażników oraz wydawania legitymacji. 

Zapytał również czy ww. regulamin dotyczy również ochrony raków. Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska udzielił stosownych wyjaśnień. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę (22 głosami) przy jednym głosie 

wstrzymującym się.  
 
g).wydania opinii (Nr X/59/07) 

W związku z przekazanym przez Zarząd województwa Opolskiego projektem uchwały Sejmiku 

Województwa Opolskiego o wyłączeniu ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-

Położniczej, Zarząd przygotował projekt uchwały opiniujący pozytywnie takie działanie, pod 

warunkiem zabezpieczenia tych usług przez inny podmiot. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 

 

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

- Radny Henryk Zapiór – w sprawie szczepienia dzieci przeciw meningokokom  typu C 

Starosta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy w naszym powiecie nie występuje stan epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego, w związku z tym nie można liczyć na przeprowadzenie szczepień w 

ramach działań rządowych. W dniu 12 kwietnia 2007 r. zwrócił się do Wojewody Opolskiego z 

wnioskiem o zarządzenie szczepień ochronnych, lecz wniosek został oddalony z ww. powodów. 

Starosta podkreślił, że w przypadku gdy nie został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, 

samorząd gminny może sfinansować ze środków publicznych, samodzielnie lub w ramach współpracy 

z samorządem powiatowym, profilaktyczne szczepienia. W powyższej sprawie 13 czerwca 2007 r. 

odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Opolskiego, na którym uznano, że brak jest 

przesłanek, aby rozpocząć szczepienia ochronne. W 6 powiatach województwa opolskiego 

przeprowadzono akcję szczepień ochronnych dla grupy tzw. największego ryzyka. Koszty 

przeprowadzenia szczepień zostały podzielone pomiędzy powiat, gminę oraz rodziców szczepionych 

dzieci. Powiat Opolski skoncentrował się głównie na działaniach profilaktycznych. Zorganizowano 

szkolenie dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.     

Po przedstawieniu informacji na temat szczepień ochronnych przeciw meningokokom  typu C, nie 

został zgłoszony ze strony radnych żaden projekt uchwały w tej sprawie. 

 



- Starosta poprosił radną Zofię Kotońską o reprezentowanie Zarządu Powiatu Opolskiego na 

obchodach 5-lecia nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznemu Gimnazjum w 

Komprachcicach.  

 

- radny Jarosław Kopij zapytał o działania podejmowane przez  dyrektorów szkół w celu zwiększenia 

naboru do szkół zawodowych oraz wystąpił z wnioskiem o zwiększenie diet dla radnych.  

Odpowiedzi udzielili kolejno Starosta i Sekretarz Powiatu. 

 

- radny Tomasz Strzałkowski zwrócił się do radnych z apelem o pomoc dla rodziny państwa 

Tokarczyków z Jedlic, którzy ucierpieli w wyniku pożaru. Ojciec rodziny zmarł, a córka odniosła 

poważne obrażenia ciała (30% poparzenia głównie twarzy i rąk). Leczenie dziewczynki będzie 

wymagało przeprowadzenia szeregu operacji przeszczepu skóry i długiej rehabilitacji. 

Radni przekazali na ww. cel  środki finansowe, wypełniając stosowne oświadczenia. 

 

- radny T. Strzałkowski zapytał o numer telefonu, pod który mieszkańcy powiatu  mogliby zgłaszać 
uwagi na temat stanu dróg. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że gminy otrzymały wykazy 

numerów telefonów, w czasie przerwy skserowano je ponownie i rozdano radnym. 

 

- radny Kazimierz Górski zwrócił uwagę na źle oznakowaną drogę Niemodlin – Szydłowiec Śląski. 

 

- radna Zofia Kotońska podziękowała Dyrektorowi ZDP w Opolu za wykonanie drogi w 

Komprachcicach. 

 

Ad.9. Zakończenie obrad sesji 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.50. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 


