
Protokół Nr XVI/2008 
z szesnastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 28 sierpnia 2008 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 (21 radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący poinformował, że 
Zarząd Powiatu, pismem Nr R.P.A.R.0041-16//08 z dnia 20 sierpnia 2008 r., wystąpił z wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie  przyjęcia do 
realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  

 
Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art.15 ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym.  
Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z porządkiem obrad z uwzględnieniem wniosku 
Zarządu Powiatu: 
 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a) udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi, która dotknęła partnerski 

powiat Dolina na Ukrainie w lipcu 2008 
b) udzielenia pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy w Gminie Ujazd w dniu 

15 sierpnia 2008 r., 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r., 
d) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu 

Opolskiego za 2007 r., 
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego, 
f) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
g) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w 

ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w 
poddziałaniu 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 
Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że radna Elżbieta Stolarczuk zgłosiła pisemnie 
uwagi do protokołu Nr XV/2008 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r., w 
której nie uczestniczyła (pismo zostaje dołączone do dokumentu z dzisiejszej sesji). Następnie 
odczytał w całości pismo radnej Stolarczuk z dnia 26 sierpnia 2008 r. i zwrócił się do radnych z 
zapytaniem czy mają uwagi do ww. pisma. Radna Z. Kotońska uważa, że protokół jest 
odzwierciedleniem tego, co było na sesji i zawiera słowa zgodne z wypowiedzią radnego K. 
Górskiego. Radny T. Strzałkowski zgłosił ogólne uwagi do protokołów z sesji. Jego zdaniem 
niepotrzebnie protokoły są upublicznione w BIP-ie zanim zostaną przyjęte przez radnych. Lepiej 
byłoby gdyby radni mogli się zapoznać z protokołem na skrzynce mailowej lub mogli wysłuchać 
nagrania  z sesji na stronie internetowej powiatu. Ponadto staranniej należy dobierać słowa 
używając określeń „skrytykował”, a nie „ośmieszył”. Można też dopisać „projekt protokołu”. 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół umieszczany jest w BIP-ie przed sesją na wniosek 
radnych po to, by mogli się z nim zapoznać jeszcze przed sesją. Sekretarz powiatu wyjaśniła, że 
dopóki Przewodniczący Rady nie podpisze protokołu, to jest on zawsze tylko projektem. 



Podpisanie protokołu przez Przewodniczącego następuje zawsze po przyjęciu go na sesji przez 
radnych powiatu. Radny H. Szyma również jest zdania, że protokół winien być zapisem 
wypowiedzi radnych na sesji, a nie wypowiedzi zmienionych na skutek uwag wniesionych przez 
radnych. Radna Kotońska dorzuciła, że można dopisać do protokołu z dzisiejszej sesji o uwagach 
wniesionych przez radną Stolarczuk. Podobnego zdania jest radny J. Kopij, który wystąpił z 
wnioskiem za przyjęciem protokołu, uważając, że protokół jest odzwierciedleniem sesji i nie 
można zmieniać sensu wypowiedzi radnych.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani Stolarczuk o zmianę treści wypowiedzi 
radnego Górskiego podczas ostatniej sesji. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony 14 
głosami, przy 7 głosach wstrzymujących się. Następnie przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem protokołu z XV. sesji Rady Powiatu Opolskiego. Protokół został przyjęty 20 głosami 
przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 
Ad.5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 
międzysesyjnej (w załączeniu).  

 
Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a).udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi, która dotknęła 
partnerski powiat Dolina na Ukrainie w lipcu 2008 (Nr XVI/99/08) 
Przewodniczący wyjaśnił, że Zarząd zaproponował udzielić pomocy rzeczowej w likwidacji 
skutków powodzi, która dotknęła partnerski powiat Dolina na Ukrainie w dniach 25 – 27 lipca 
2008 r. W uzgodnieniu z gminami powiatu opolskiego planowana jest pomoc rzeczowa dla 
najbardziej poszkodowanych gmin Powiatu Dolina. Komisja Budżetu pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Starosta dodał, że od dwóch lat mamy podpisaną umowę partnerską z powiatem Dolina na 
Ukrainie. Gdy pod koniec lipca br dowiedzieliśmy się, że powódź dotknęła mieszkańców 
naszego partnerskiego powiatu, postanowiliśmy wystąpić z apelem do gmin o pomoc dla 
poszkodowanych. Zabezpieczyliśmy koszty transportu pomocy rzeczowej na Ukrainę. Na 
początku września planujemy wyjazd na Ukrainę z grupą wójtów, by poznać rozmiary szkód i 
rozeznać potrzeby pod kątem obiektów użyteczności publicznej. Nie dołączyliśmy się do 
pomocy organizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego tylko dlatego, by móc 
lepiej dotrzeć z pomocą do naszego partnerskiego powiatu – zakończył swą wypowiedź 
Starosta. 
 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (21 głosami).  
 
b). udzielenia pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy w Gminie Ujazd w 
dniu 15 sierpnia 2008 r. (Nr XVI/100/08) 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd proponuje, aby przekazać dotację celową w kwocie 
30.000 zł dla Gminy Ujazd na usuwanie szkód powstałych w wyniku sierpniowej nawałnicy. 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Starosta uzupełnił tę informację dodając, że o wiele prostsza jest procedura udzielenia pomocy 
w kraju. W odróżnieniu od zagranicy, przepisy zezwalają na udzielenie jej w formie 
finansowej. Będziemy obserwować sytuację na bieżąco i na pewno wystąpimy z kolejną 
dotacją, jeśli będzie taka potrzeba. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (21 głosami). 
 
c). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 
2008r.(Nr XVI/101/08) 



Przewodniczący przypomniał, że Zarząd przygotował propozycje zmian w tegorocznym 
budżecie. W uzasadnieniu do projektu ww. uchwały szczegółowo wyjaśniono potrzebę 
dokonanych zmian.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Radny T. Strzałkowski zwrócił się do Skarbnik z prośbą o skomentowanie w kilku zdaniach 
wydatków powiatu. Skarbnik udzieliła wyjaśnień nt. wydatków w rozdziałach 750,801 i 852.   
Przystąpiono do głosowania. Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami, jedna 
osoba opuściła salę obrad). 
 
d). zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu 
Opolskiego za 2007 r.(Nr XVI/102/08) 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązani jesteśmy 
do zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu 
Opolskiego, tym razem za 2007 r. 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (21 głosami, jedna 
osoba powróciła na salę obrad). 
Pani Skarbnik poinformowała o sprostowaniu błędu pisarskiego w projekcie uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd. W podstawie prawnej był art. 162 , 
powinien być 167, co zostało sprostowane.   
 
e). wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego (Nr 
XVI/103/08) 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd przygotował projekt uchwały o wyrażeniu zgody na 
sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Grabinie, w którym dotychczas świadczone były 
usługi zdrowotne. 
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (21 głosami). 
 
f).   przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XVI/104/08) 
Przewodniczący przypomniał, że Pan Krzysztof Neugebauer ponownie złożył skargę na 
Starostę. Uwzględniając fakt, że w skardze, oprócz wcześniej poruszanych sprawa, pojawiły 
się nowe zarzuty, zlecimy Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 20 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
g). w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w 
ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w 
poddziałaniu 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr XVI/105/08) 
Dyrektor PCPR w Opolu wyjaśniła, że przyjęcie do realizacji projektu systemowego pt. 
„Aktywnością przeciw wykluczeniu”, opracowanego przez PCPR w Opolu, pozwoli pozyskać 
roku 2008 środki w kwocie 115.780 zł (w tym 14.816 zł wkład własny-  środki ujęte w 
budżecie PCPR w Dziale 852 Rozdział 852.04 par. 3110) na podjęcie działań pomocowych na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. usamodzielnianych wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu powiatu 
opolskiego. W ramach programu zostanie sfinansowany kurs prawa jazdy dla 12 osób, który w 
przyszłości pomoże im w znalezieniu pracy. 
Komisja Polityki Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 
uchwały. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (21 głosami). 

 
Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
W ramach zapytań głos zabrali kolejno: 



- radny Kopij – w sprawie przyczyny zaniechania robót na drodze Krasna Góra – Grabina.   
- radna Lazik  w sprawie braku  przejścia przez drogę obok kapliczki w Dziekaństwie. Wykonawca 
twierdzi, że w zakresie robót nie ma wykonania chodnika po przeciwnej stronie drogi.  
Z uwagi na nieobecność Dyrektora ZDP w Opolu, pytania radnych zapisała obecna na sesji p. 
Małgorzata Wyskwarska, która przekaże je Dyrektorowi. Radni otrzymają odpowiedź na następnej 
sesji. 
- radny T. Strzałkowski zapytał czy unieważnienie uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w 
sprawie likwidacji Gimnazjum im A. Osieckiej w Niemodlinie będzie miało wpływ na realizację 
porozumienia zawartego  przez Zarząd Powiatu Opolskiego z Gminą Niemodlin w sprawie 
prowadzenia gimnazjum w Niemodlinie. 
Sekretarz wyjaśniła, że porozumienie zostało zawarte na podstawie uchwały Rady Powiatu 
Opolskiego Nr XIII/81/08 z dnia 27.03.2008 r. dot. prowadzenia gimnazjum  i nie ma nic 
wspólnego  z unieważnioną przez Wojewodę uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie. 
Dlatego Zarząd realizuje porozumienie. 
  
Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Radni zakończyli obrady o godz.. 11.05. 

 
Protokołowała: 

 
Aneta Raik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


