
 
Protokół Nr XVIII/2008 

z osiemnastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 20 listopada 2008 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 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 obrad : 
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 
7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r., 
b) zmieniająca uchwałę nr XVII/111/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego do podpisania umowy 
o dofinansowanie oraz wystawienia „weksla In blanco” i podpisania deklaracji do weksla, 

c) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Uczeń przyszłością Europy” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta, 
e) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
9. 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 
XVII/2008 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 października 2008 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. 0043-6/08 z dnia 2 1.10.2008). 
Ponadto poinformował, że na adres rady wpłynęły również informacje o dokonaniu analizy 
oświadczeń majątkowych przez:  
 

 Wojewodę Opolskiego pismem Nr NK.I.PJ.1145-1/288//08 z dnia 23 10.2008, 
 Starostę Opolskiego pismem Nr R.P.A.R.07196/08 z dnia 23.10.2008 r., 
 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego pismem Nr PDI/072-54/08 z dnia 30.10.2008 r, 
 Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr PDII/412-905/DCH/08 z dnia 

29.10.2008 r., 
 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem Nr PD-4121-266/08/GJ z dnia 

20.10.2008 r., 
 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu pismem Nr I-072/19/2008 z dnia 17.10.2008 r. 



 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem Nr PD-412OM/46/2008 z dnia 
15.10.2008 r., 

 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach pismem Nr 
PDFN/O/411/53/2008/99784 z dnia 30.10.2008 r. 

Ww. pisma znajdują się w aktach Starostwa Powiatowego w Opolu. 
 
Ad.7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r. (Nr 
XVIII/112/08) 
Przewodniczący przypomniał, że Zarząd przygotował propozycje zmian w tegorocznym budżecie. W 
uzasadnieniu do projektu ww. uchwały szczegółowo wyjaśniono potrzebę dokonanych zmian.  
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że wprowadzona została autopoprawka do pkt.5 ww. uchwały. Treść 
uściślono o zapis :”wprowadza się zmiany planowanych nakładów w poszczególnych latach w pkt 
3,5,7,8,10”.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem treści 
autopoprawki. 
Radny T. Strzałkowski zapytał o planowane nakłady inwestycyjne na 2008 r. Skarbnik szczegółowo 
omówiła zmiany planowanych zadań inwestycyjnych na 2008 r., w związku z koniecznością zakupu 
sprzętu komputerowego dla powstającego z dniem 1 stycznia 2009 r. Zespołu ds. orzekania o 
niepełnosprawności.  
Radny Strzałkowski zapytał również o środki na realizację zadań w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych oraz o pozwolenia na budowę dróg. Starosta poinformował, że z dniem 
21 listopada 2008 r. mija termin zabezpieczenia środków w tegorocznym budżecie powiatu na ten cel. 
Samorządy mogą zgłosić po dwa projekty. Powiat Opolski planuje zgłosić dwa projekty: pierwszy 
pn.” Przebudowa drogi Komprachcice-Szydłów” oraz drugi dot. V etapu drogi powiatowej 1712 
Ozimek-Przywory. Ponadto Powiat Opolski jest również partnerem w projekcie gm. Niemodlin. 
Założenia programu takie partnerstwa dopuszczają. Budowa dróg nazywanych schetynówkami ma być 
dofinansowana w 50% przez rząd.  
Radny Strzałkowski zapytał czy ww. projekt uchwały uzyskał opinię radcy prawnego. Starosta 
zapewnił, że tak okazując podpis radcy na projekcie uchwały. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 
b). zmieniająca uchwałę nr XVII/111/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 października 2008 r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego do podpisania umowy o 
dofinansowanie oraz wystawienia „weksla In blanco” i podpisania deklaracji do weksla (Nr 
XVIII/113/08) 
Jak wynika z uzasadnienia przygotowanego do projektu uchwały zwiększono nam kwotę 
dofinansowania dla projektu modernizacji drogi nr 1708 relacji Chróścice, dlatego też musimy 
zwiększyć kwotę pełnomocnictwa do wystawienia weksla in blanco –poinformował Przewodniczący. 
Uchwałę w tej sprawie podejmowaliśmy na poprzedniej sesji.   
Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 
Radny Strzałkowski zapytał o umieszczenie ww. projektu uchwały w BIP-ie. Sekretarz Powiatu 
wyjaśniła, że na pewno jest to przeoczenie. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 
c). przyjęcia do realizacji projektu pn. „Uczeń przyszłością Europy” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr 
XVIII/114/08) 
Przewodniczący poinformował, że rada winna podjąć uchwałę o przyjęciu do realizacji programu 
„Uczeń przyszłością Europy”, w przeciwnym wypadku Zarząd nie będzie mógł podpisać umowy o 
dofinansowanie projektu. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, a 
Komisja Budżetu nie wniosła uwag.  
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 
d). udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta (Nr XVIII/115/08) 
Przewodniczący wyjaśnił, że do realizacji przyjętego wcześniej projektu upoważnieni zostaną Starosta 
oraz Wicestarosta. 



Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie pozytywnie.  
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 
 
e). przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XVIII/116/08) 
Przewodniczący poinformował, że w związku ze skargą złożoną w dniu 13 października 2008 r. w 
sprawie działalności Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeniu Małym, Rada zleci 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej. 
Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 
 
Ad.8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
W ramach zapytań głos zabrali kolejno: 
- radny H. Zapiór – w sprawie robót realizowanych na drodze, związanych z odprowadzeniem wód w 
Zawadzie. Dyrektor Dziatkiewicz poinformował, że rów został odmulony w ciągu drogi powiatowej, 
dalsze odmulenie rowu należy do gminy. 
- radny H. Zapiór – w sprawie obniżenia chodnika przy wjeździe na parking przy kościele w 
Zawadzie. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że każdorazowo o sposobie wprowadzenia 
ewentualnej zmiany decyduje Komisja Bezpieczeństwa. 
- radny K. Górski – poinformował o treści złożonych w dniu dzisiejszym interpelacji. Zapytał również 
o nieobecności na sesjach radnej E. Stolarczuk i pobierane przez nią diety. Starosta poinformował, że 
radna Stolarczuk każdorazowo zgłaszała mu swoje nieobecności. Przewodniczący Rady potwierdził, 
że jemu również raz się usprawiedliwiała. 
- radny J. Kopij – w sprawie planów Zarządu dot. uczczenia 10. rocznicy powstania powiatów. 
Starosta zaproponował zorganizować wspólne spotkanie z radnymi, ale nie ze środków budżetowych. 
Radny Strzałkowski również jest takiego samego zdania, proponując umieszczenie wzmianki o X –
leciu istnienia powiatu na nowo produkowanych materiałach promocyjnych. Starosta wyjaśnił, że 
można propozycję uwzględnić.  
Radni ustalili, że zorganizują wyjazd do jakiegoś ośrodka na własny koszt. Przewodniczący 
poinformował, że 18 grudnia 2008 r. odbędzie się uroczysta sesja w Domu Pomocy Społecznej w 
Prószkowie. 
- radny J. Kopij -  w sprawie zamiany budynku po szpitalu w Niemodlinie z miastem na budynek 
szkoły. Starosta poinformował, że ten temat jest już finalizowany.  
- radny T. Strzałkowski – w sprawie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Starosta wyjaśnił, że 
w BIP-ie został już ogłoszony nabór na przewodniczącego Zespołu. Zespół będzie miał dwie siedziby, 
jedną w budynku Starostwa przy Książąt Opolskich 27 (pokój nr 7), a drugą na Piastowskiej 12, gdzie 
będą przyjmowane zgłoszenia oraz wykonywane badania lekarskie. Starostwo poniesie jednorazowo 
koszty w wysokości 40.000 zł w związku z utworzeniem Zespołu.  
Na zakończenie posiedzenia Starosta poinformował radnych, że ostatnia podopieczna z naszego 
powiatu opuściła Rodzinny Dom Dziecka „Bona Familia” w Ozimku, w związku z powyższym powiat 
nie będzie pośredniczył w płatnościach pomiędzy ww. Domem Dziecka a innymi powiatami. Sprawę 
nagłaśniają media. 
- radny T. Strzałkowski zapytał o stan prac przy boisku w Prószkowie. Starosta udzielając odpowiedzi 
poinformował radnego o stanie realizacji inwestycji.  
 
Ad.9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 

 
Radni zakończyli obrady o godz.. 11.30. 
 
Protokołowała: 
 
Aneta Raik 
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