
Protokół Nr XI/2007 

z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w Zespole Szkół w Prószkowie 
 

 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 (23 radnych) prawomocności obrad, zapoznał zebranych z 

następującym porządkiem posiedzenia: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego, 

b) delegowania radnych do składu komisji, 

c) przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim 

na lata 2008-2012”, 

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

e) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, 

f) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok: 

 

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały budżetowej, 

-  odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

-  głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 

g) ustalenia wysokości diet. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby przegłosować porządek obrad ponieważ ustalona w 

zawiadomieniu o sesji kolejność głosowania nad projektami uchwał uległa zmianie. W uzgodnieniu ze 

Skarbnikiem Powiatu, Przewodniczący Rady zaproponował, że w pierwszej kolejności podejmowany 

będzie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 

2007 , a następnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2007. 

Radny Tomasz Strzałkowski powołując się na uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu w roku 2006, w której określono w § 8 punktów 

siedem, zapytał dlaczego w porządku obrad znalazły się cztery punkty - co z punktami dot. stanowiska 

Zarządu Powiatu w sprawie opinii do wniosków poszczególnych komisji. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż dzisiaj wiemy, że żadna z komisji rady nie sprecyzowała 

wniosków do projektu uchwały budżetowej w związku z czym punkt ten nie będzie realizowany. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby radny Tomasz Strzałkowski pozwolił na prowadzenie 

obrad, które z całą pewnością realizowane będą zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniający ww. 

propozycje, w wyniku którego 21 radnych głosowało „za” przyjęciem porządku obrad, 1 osoba była 

przeciw, 1 wstrzymała się od głosowania. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

X/2007 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2007 r.  



Radny Tomasz Strzałkowski poinformował zebranych, iż na stronie internetowej Biura 

Informacji Publicznej nie został jeszcze zamieszczony protokół z poprzedniej sesji w związku z czym 

nie mógł zapoznać się z jego treścią. W związku z powyższym zaproponował, aby ww. protokół nie 

przyjmować. 
Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż protokół przekazany został przez Biuro Rady informatykom 

celem zamieszczenia na stronie BIP. Ponadto protokół dostępny jest w Biurze Rady w godzinach 

urzędowania. 

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad przyjęciem przedmiotowego protokołu, 

w wyniku którego, 21 radnych głosowało „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
  

a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 

XI/60/07). 
 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Opolskiego, 

Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały w sprawie planu kontroli Zarządu Powiatu 

Opolskiego i jednostek organizacyjnych na 2008 r, który wymaga zatwierdzenia przez radę. 
Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, dlaczego uzasadnienie do projektu uchwały podpisane 

zostało przez Starostę Opolskiego. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż Starosta w podpisanym przez siebie 

uzasadnieniu, wyjaśnił jedynie konieczność zatwierdzenia opracowanego przez Komisję Rewizyjną 
planu kontroli. Natomiast sam plan Komisja Rewizyjna przyjęła na swoim posiedzeniu, a Zarząd 

Powiatu przygotował projekt uchwały w tej sprawie. 

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

którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. 

Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

b) delegowania radnych do składu komisji (Nr XI/61/07). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku z upływem z dniem 1 stycznia 2008 r. 

kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego, rada winna delegować do 

składu tej komisji dwóch radnych. Następnie poprosił Starostę Opolskiego jako Przewodniczącego 

tejże komisji o podanie kandydatów do jej składu. Starosta dobrze oceniając pracę w komisji w 

obecnym składzie zaproponował Pana Krzysztofa Wysdaka oraz Pana Norberta Halupczoka, tj. 

dotychczasowych członków komisji.  

Ze względu na brak innych propozycji do składu komisji Przewodniczący Rady odczytał treść 
projektu uchwały uwzględniający obie kandydatury i poddał pod głosowanie, w wyniku którego 23 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

c) przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na 

lata 2008-2012” (Nr XI/62/07). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przy pomocy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował Program działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008-2012, który wymaga przyjęcia przez radę. 
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 



Z projektem uchwały zapoznała się również Komisja Polityki Społecznej, która do 

przedmiotowej uchwały nie wniosła żadnych uwag. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 

 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r (Nr 

XI/63/07). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian jeszcze w 

tegorocznym budżecie powiatu przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 

Skarbnik Powiatu poprosiła zebranych o poprawienie błędnie wpisanej kwoty w § 1 ust. 3 

przygotowanego projektu uchwały. Zamiast kwoty 68.730 należy wpisać w ust. 3 kwotę 70.745, która  

jest sumą kwot z ust. 2 pkt 2 litery b i ust. 3 - w uzasadnieniu podano właściwą kwotę. 
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 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 

 

e) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Nr 
XI/64/07). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

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

uwzględniający poprawki i poddał pod głosowanie, w wyniku którego 23 radnych głosowało za 

podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

f) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok (Nr XI/65/07). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

w ramach przyjętych procedur Zarząd Powiatu Opolskiego przedłożył Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz 

informacją o stanie mienia komunalnego, który przekazany został także Przewodniczącym 

poszczególnych komisji rady. 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok. 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 567/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. postanowiła pozytywnie 

zaopiniować przedłożony przez Zarząd Powiatu Opolskiego projekt budżetu na 2008 r i odczytał treść 
ww. uchwały w sprawie opinii Składu Orzekającego RIO w Opolu o projekcie uchwały. 

Skarbnik Powiatu uwzględniając uwagi przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Opolu w postanowieniu z dnia 14 grudnia br. w imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła autopoprawkę do 

projektu uchwały budżetowej na rok 2008 poprzez uzupełnienie treści uchwały o zapis w § 3 poprzez 

dodanie ust. 5 o treści: „Ustala się rezerwę celową w wysokości 196.227 zł – zgodnie z Art. 26 

Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym”. Zgodnie z sugestią RIO planowana w 

budżecie powiatu (zał. 2) kwota 196.227 rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 

75 212 (winno być 75 818) musi być również zapisana w treści uchwały budżetowej. Do zgłoszonej 

poprawki nie wniesiono uwag. 



W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z projektem 

budżetu zapoznały się wszystkie komisje rady i ostatecznie w dniu 6 grudnia 2007 r. Komisja Budżetu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok.  

Następnie przewodniczący poszczególnych komisji tj.: 

 

- Pan Józef Ledwoch – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej,  

- Pan Krzysztof Koźlik – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej,  

- Pan Joachim Świerc – Przewodniczący Komisji Budżetu. 

- Pani Hildegarda Lazik – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

 

zapoznali zebranych z opiniami ich komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2008. 

 

Z przedstawionych przez przewodniczących komisji opinii wynikło, że nie sformułowano 

żadnych wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 2008, dlatego też nie 

będziemy realizować punktów dot. wniosków – powiedział Przewodniczący Rady. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, w jaki sposób można uzyskać pozytywną opinię przed 

komisjami. 

Starosta wyjaśnił, iż pytanie radnego jest niezrozumiałe. Nad strukturą budżetu pracuje wielu 

ludzi. Przygotowywany jest on zgodnie z przyjętą procedurą i omawiany bardzo szczegółowo na 

wszystkich komisjach przy udziale Skarbnika Powiatu, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz 

naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego. To jest budżet naszych możliwości, a nie marzeń. 
Jak zwykle w ciągu roku będzie on ulegał zmianom i dziękuję wszystkim tym radnym, którzy to 

rozumieją i potrafią pracować i myśleć o całym powiecie, nie tylko o swojej gminie – dodał Starosta. 

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniający zgłoszoną 
poprawkę i poddał pod głosowanie, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem 

przedmiotowej uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 

 
g) ustalenia wysokości diet (Nr XI/66/07). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z wnioskiem złożonym na 

poprzedniej sesji o zmianę wysokości diet dla radnych przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. Z 

uzasadnienia wynika, że zaproponowane stawki mieszczą się w wysokościach kwot ustalonych w 

projekcie budżetu powiatu opolskiego na rok 2008 zostały one ustalone przez Komisję Budżetu, która 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 
Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o przyczyny powstania przedmiotowej uchwały. 

Radny Jarosław Kopij – wnioskodawca – wyjaśnił, iż nastąpił wzrost kosztów związanych z 

wykonywaniem mandatu radnego i nie jest on adekwatny do obecnej wysokości diet.  

Radna Helena Wojtasik zaproponowała, aby radni sami sobie zadali pytanie, ile razy muszą 
przyjeżdżać do Opola na sesje, komisje, zarządy. Ile razy w ciągu miesiąca biorą udział w spotkaniach 

z mieszkańcami swoich gmin. Podwyższenie diet jest niestosowne, uchwała powinna być oddalona. 

Radny Norbert Kaps zwrócił się z propozycją, aby radni, którzy nie wyrażają woli na 

podwyższenie diet, przeznaczyli je np. na cele charytatywne. 

Radny Tomasz Strzałkowski zaproponował głosowanie imienne. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Tomasza Strzałkowskiego o imienne 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. W wyniku głosowania 

wniosek został odrzucony - „za” ww. wnioskiem głosowało 2 radnych, 20 radnych przeciw, 1 osoba 

wstrzymała się od głosowania. 

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

wyniku którego 17 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały 2 radnych przeciw, 4 

radnych wstrzymało się od głosowania. 

 
Ad. 7 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie 

powiatowym – Starosta złożył radzie powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 



Porządku za rok 2007. Sprawozdanie otrzymali w dniu dzisiejszym wszyscy radni celem zapoznania 

się. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż sprawozdanie głoszone zostanie w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przekazane pismem nr 

OŚ.MP.623-1/06/07 z dnia 11.12.2007 r. wszystkim radnym przez Zarząd Powiatu Opolskiego 

opracowanie pn. „Koncepcje zwiększenia stopnia zabezpieczenia przed powodzią dolin rzek: Nysa 

Kłodzka, Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska, Buszówka” celem zapoznania się i wniesienia 

ewentualnych uwag w terminie do 31 grudnia 2007 r. 

 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił się do Starosty z prośbą o podjęcie na spotkaniu Związku 

Powiatów Polskich - tematu dot. diet radnych. 

Starosta poinformował zebranych o niektórych tematach poruszanych na spotkaniach Zarządu 

Związków. Wyjaśnił, że może przedstawić temat na forum związku. Według jego wiedzy nasi radni 

otrzymują stosunkowo niskie diety w porównaniu z innymi samorządami.  

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.30. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


