
Protokół Nr XIII/2008 

z trzynastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 27 marca 2008 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 (20 radnych) prawomocności obrad, zapoznał zebranych z 

następującym porządkiem posiedzenia: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2007 roku w powiecie 

opolskim. 

7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2007. 

8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu w 2007 roku. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2007. 

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu opolskiego na 

2008 r, 

b) załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego, 

c) załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie, 

d) utworzenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w 

Chróścinie dla której organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

e) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w 

Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

f) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

Zespołu Szkół w Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Opolski, 

g) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 

2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 

h) zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w mieście 

Niemodlin, 

i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku i 

lokali użytkowych. 

 

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

12. 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 

XII/2008 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 18 

radnych głosowało „za” przyjęciem. 

 

Przybył radny Tomasz Strzałkowski i radna Elżbieta Stolarczuk. 

Obecnych na sali radnych 20. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 



Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2007 roku w powiecie 
opolskim. 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan 

Kazimierz Kopczyński, przygotował Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 

2007 roku w powiecie opolskim, która została przekazana wszystkim radnym wraz z materiałami na 

dzisiejszą sesję.  

Informacja była tematem posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej. 

Następnie zaprosił radnych do dyskusji. 

Pan Kazimierz Kopczyński zabierając głos uściślił pewne informacje zawarte w przygotowanej 

informacji. 

 

Ad. 7 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2007. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Dyrektor Powiatowej Stacji 

Epidemiologicznej w Opolu, Pani Marzena Nanowska-Geisler przygotowała Ocenę stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2007, która także została przekazana 

wszystkim radnym. 

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego była tematem Komisji Polityki Gospodarczej. 

W ramach dyskusji dotyczącej stanu sanitarnego basenu w Niemodlinie głos zabrali: radna 

Elżbieta Stolarczuk oraz radny Kazimierz Górski. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 
Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2007 roku. 

 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni otrzymali również sprawozdanie przygotowane przez 

Komendanta Miejskiej Policji, Pana Krzysztofa Sochackiego dotyczące stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2007 roku. 

Sprawozdanie było tematem Komisji Polityki Społecznej. 

Komendant uzupełnił informacje podane w sprawozdaniu, a następnie odpowiadał na pytania. 

W ramach dyskusji dotyczącej stanu bezpieczeństwa głos zabrali następujący radni: Elżbieta 

Stolarczuk, Rudolf Mohlek, Kazimierz Górski oraz Krzysztof Wysdak. 

 

Ad. 9 Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2007. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komendant Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu Pan Paweł Kielar przygotował Informację o stanie bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 

2007, która również przekazana została wszystkim radnym. 

Informacja była tematem Komisji Polityki Gospodarczej. 

Komendant uzupełnił informacje przygotowane w informacji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

Na obrady nie przybyła radna Helena Wojtasik i radny Jarosław Kopij – obecnych 18 radnych. 

 

Ad. 10 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r. (Nr 
XIII/74/08). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę zmian w tegorocznym budżecie 

powiatu opolskiego wyjaśniono w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 

 
Przybyła radna Helena Wojtasik. 

Obecnych na sali 19 radnych. 

 
b) załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego (Nr XIII/75/08). 

 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały w sprawie 

załatwienia skargi Pana Krzysztofa Neugebauera na zachowanie Starosty Opolskiego wynika, że 

Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, uznała skargę za nieuzasadnioną. 

W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

c) załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie (Nr 
XIII/76/08). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano również projekt uchwały w 

sprawie załatwienia skargi Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Niemodlinie na Dyrektora Zespołu 

Szkół w Niemodlinie. Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i 

ustaliła, że zarzuty poruszone w skardze potwierdziły się w związku z czym skarga jest uzasadniona. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

d) utworzenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie dla 
której organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XIII/77/08). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano cztery projekty uchwał w 

sprawie utworzenia szkół przy Zespole Szkół w Chróścinie. Z wnioskiem o utworzenie tych szkół 

wystąpiła Rada Pedagogiczna tej szkoły. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, dlaczego do przedmiotowej uchwały nie dołączono 

uzasadnienia. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż uzasadnienie m.in. do tejże uchwały, jak i kolejnych trzech 

projektów jest wspólne do bloku uchwał dotyczących tej samej szkoły tj. Zespołu Szkół w Chróścinie, 

co wynika z treści uzasadnienia. 

Radca prawny Pani Bogusława Czyż dodała, iż nie ma potrzeby załączania do każdej z uchwał 

tego samego uzasadnienia skoro w uzasadnieniu wyjaśniono potrzebę podjęcia tych 4 uchwał. 

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

wyniku którego 17 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – 

brak. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

Przybył radny Jarosław Kopij. 

Obecnych na sali 20 radnych. 

 

e) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie dla 
którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XIII/78/08). 

 



Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja Polityki Społecznej 

zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

f) utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zespołu Szkół w 
Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XIII/79/08). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja Polityki Społecznej 

zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

g) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w 
sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-
pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (Nr XIII/80/08). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja Polityki Społecznej 

zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

h) zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w mieście Niemodlin (Nr 
XIII/81/08). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu dołączonym do projektu 

uchwały wyjaśniano, że Zarząd Powiatu proponuje zawarcie porozumienia z gminą Niemodlin 

dotyczącego prowadzenie w mieście Niemodlin – gimnazjum. O zamiarze tym informował nas Zarząd 

Powiatu wcześniej. Dzisiaj wystąpił o wyrażenie zgody na takie działanie do rady. 

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały i zaopiniowała go 

pozytywnie. 

Radny Jarosław Kopij zapytał, czy Pani Barbara Panecka – Dyrektor Gimnazjum im. 

Bolesława Chrobrego w Niemodlinie planuje zatrudnienie w swojej szkole nauczycieli z Gimnazjum 

im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie. Rodzice są pełni obaw - gimnazjum prowadzone przez Panią 

Barbarę Panecką nie prowadzi świetlicy, czy też stołówki. 

Starosta poinformował zebranych, iż osobiście uczestniczył w spotkaniach z radą 

pedagogiczną, mieszkańcami i samorządem. Chcemy zintegrować zarówno nauczycieli, jak i 

rodziców. Problem dot. m.in. zatrudnienia nauczycieli – niektórzy stracą pracę. Pani Barbara Panecka 

jest merytorycznie przygotowana na przejęcie zadania i mamy nadzieję, że podoła wyzwaniu. Zależy 

nam na tym, aby młodzież Niemodlina miała równe szanse w jednym gimnazjum. Zniknie także 

problem dowozu dzieci do szkoły. Mamy świadomość, że program musi być realizowany i to jest dla 

nas najważniejsze. Uważamy, że prowadzone przez powiat gimnazjum jest na bardzo wysokim 

poziomie. Prowadzenie w Niemodlinie jednego gimnazjum może sprawić, iż młodzież będzie 

kontynuować naukę w niemodlińskim liceum. Pozostaje jeszcze kwestia patrona szkoły, który 

nadawany jest zgodnie z przepisami na wniosek rady pedagogicznej. Natomiast ze świetlicy czy 

stołówki uczniowie mogą korzystać w placówkach gminnych – my nie deklarujemy prowadzenia 

świetlicy czy tez stołówki. 

Radny Kazimierz Górski zapytał o deklarację złożoną przez Starostę na sesji Rady Miejskiej 

w Niemodlinie w sprawie nadania imienia Agnieszki Osieckiej dla gimnazjum. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż była deklaracja o rozpoczęciu procedury nadania imienia 

Agnieszki Osieckiej gimnazjum w Zespole Szkół w Niemodlinie. Jednak musimy działać zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jak będzie wniosek, to wystąpimy do rady o zgodę. 



Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o szczegóły treści porozumienia. Zaproponował, aby 

między § 6, a § 7 umieścić zapis, że „Rada Powiatu zastrzega sobie prawo akceptacji porozumienia.” 

Ponadto zapytał, czy uchwała ma jedynie charakter deklaracji. 

Sekretarz Powiatu odpowiadając na zapytanie radnego wyjaśniła, że nie będzie to 

porozumienie o przekazaniu powiatowi zadania, a dotyczyć będzie rozszerzenia zakresu działania 

prowadzenia już przy naszym Zespole Szkół w Niemodlinie – gimnazjum. Następnie Sekretarz 

Powiatu zapoznała zebranych z treścią projektu przygotowanego porozumienia, które będzie 

podpisane po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu Opolskiego i Radę Miejską w Niemodlinie. 

Radca prawny poinformowała zebranych, iż do tej pory rada zawierała wiele porozumień, ale 

żadnego nie akceptowała. Powiat działa za pośrednictwem organu wykonawczego, którym jest Zarząd 

Powiatu. 

Sekretarz Powiatu dodała, iż odpowiedzialność za realizację zadań, w tym porozumień ponosi 

Zarząd Powiatu, który na bieżąco informuje radnych o sposobie ich realizacji. Zarząd Powiatu przed 

podpisaniem porozumienia musi uzyskać zgodę rady. 

 

Obrady opuściła radna Anna Raida i radny Krzysztof Koźlik. 

Obecnych na posiedzeniu 18 radnych. 

 

Przewodniczący Rady uwzględniając wniosek złożony przez radnego Tomasza 

Strzałkowksiego o dodanie do projektu uchwały paragrafu o treści: „Rada Powiatu zastrzega sobie 

prawo akceptacji porozumienia” zaproponował głosowanie nad tymże wnioskiem. W wyniku 

głosowania 1 osoba głosowała „za” wnioskiem, 15 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. 

 

Przybył radny Krzysztof Koźlik. 

Obecnych na posiedzeniu 19 radnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść przygotowanego na sesję projektu uchwały i 

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku i lokali użytkowych (Nr 
XIII/82/08). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały wynika, że na wniosek Opolskiego Caritasu i innych podmiotów, Zarząd Powiatu chce 

wydzierżawić budynek oraz lokale w budynku przychodni w Niemodlinie na okres dłuższy niż 3 lata, 

dlatego wystąpił do rady o wyrażenie zgody na takie działanie. 

Komisja Polityki Gospodarczej zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały wydając 

pozytywną opinię. 

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

poddał pod głosowanie, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 

 

Ad. 11 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że oświadczenia majątkowe należy złożyć do 

końca kwietnia br., a otrzymane dzisiaj Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2007 rok omawiane będzie na kolejnej sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Radna Zofia Kotońska zapytała o realizację wniosku aplikacyjnego do Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Budowa pneumatycznej hali 

sportowej wraz z zapleczem”. Ponadto radna zapytała o możliwość otrzymywania informacji 

międzysesyjnych z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego. 



Starosta wyjaśnił, iż w kwietniu br. otrzymamy informację na ten temat. Złożono 490 

wniosków, zrealizowanych zostanie 20. Ponadto Starosta poinformował, iż złożony został projekt pn. 

„Boisko w mojej gminie”. Niestety Urząd Marszałkowski odrzucił w tym roku wniosek, proponując 

jego przesunięcie na rok 2009. 

Jednocześnie Starosta poinformował zebranych, iż informacje dot. pracy Zarządu Powiatu 

Opolskiego znaleźć można na stronie BIP Powiatu Opolskiego przy protokołach z sesji rady. 

 

Ad. 12 Zakończenie obrad sesji. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 12.10. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 
 

 


