
Protokół Nr XXI/2009 

z dwudziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 

w dniu 19 marca 2009 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 (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. Ocena stanu sanitarnego powiatu opolskiego ziemskiego za 2008 r. 

7.  Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na 

terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu 

opolskiego ziemskiego). 

8.  Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w 2008 r. 

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

Miejskiej Policji w Opolu w 2008 roku. 

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 

2008 rok, 

b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

c) określenia na 2009 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

d) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, 

e) zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 

 

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 

XX/2009 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie, w wyniku którego 19 

radnych głosowało „za” przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

 

Przybył radny Józef Ledwoch – obecnych na sali obrad 21 radnych. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). 

 
Ad. 6 Ocena stanu sanitarnego powiatu opolskiego ziemskiego za 2008 r. 
 

Przybyła radna Elżbieta Stolarczuk – obecnych na sali obrad 22 radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Dyrektor Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w 

Opolu, Pani Marzena Nanowska-Geisler przygotowała informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

powiatu opolskiego za rok 2008. Informacja ta została przekazana wszystkim radnym. 

 



Ad. 7 Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Opolu (teren powiatu opolskiego ziemskiego). 

 
Przybył radny Henryk Zapiór – obecnych na sali obrad 23 radnych. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni otrzymali również informację o stanie bezpieczeństwa 

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

rok 2008. W sesji uczestniczył i na pytania odpowiadał starszy kapitan Piotr Mazurek – Naczelnik 

Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.  

Radny Kazimierz Górski zapytał o realizację przepisu nakładającego na firmy obowiązek zatrudniania  

osób przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

Ad. 8 Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w 2008 r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Kazimierz 

Kopczyński, przygotował informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w 2008 roku. Pan 

Kazimierz Kopczyński uzupełnił informacje podane w przygotowanym materiale.  

 

Ad. 9 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2008 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komendant Miejski Policji przygotował dla 

radnych informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 

2008 roku. W obradach sesji uczestniczyła Pani Joanna Paruszewska z-ca Komendanta Miejskiej 

Policji w Opolu, która udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych. 

W dyskusji głos zabrali; 

- radny Henryk Zapiór w sprawie przeprowadzenia kontroli tonażu TIR-ów przejeżdżających przez 

miejscowość  Zawada, kontroli prędkości na ul. Luboszyckiej oraz parkowania na chodniku przy ul. 

Oleskiej, 

- radna Helena Wojtasik w sprawie nieprawidłowego parkowania w Tułowicach, 

- radna Barbara Kamińska w sprawie przeprowadzenia kontroli tonażu samochodów ciężarowych 

przejeżdżających przez teren Murowa, 

- radny Tomasz Strzałkowski w sprawie monitoringu miejscowości wchodzących w skład powiatu 

opolskiego, 

- radny Rudolf Mohlek w sprawie używania przez kierowców świateł mijania w ciągu dnia. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.  
Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad. 10 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał. 
 
Przystępujemy do punktu dotyczącego przedstawienia projektów i podjęcia uchwał w sprawie: 

 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok 

(Nr XXI/139/09). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę wprowadzenia zmian wyjaśniono 

w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu zaopiniowała zaproponowane zmiany pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał dlaczego w rozdz. 80195 zwiększa się grupę 
wynagrodzeń. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż są to środki w ramach dotacji rozwojowej pn. „Uczeń Europy” 

dla Zespołu Szkół w Ozimku i w Tułowicach. Środki te przeznaczone są m.in. dla nauczycieli 

obsługujących program. 



Następnie 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) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXI/140/09). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż na dzisiejszą sesje przygotowano projekt 

uchwały dot.  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie 

skargi złożonej przez Pana Wojciecha Łyszkowskiego  na działalność Starosty Opolskiego w sprawie 

odmowy podpisania umowy na prowadzenie rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

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. 

 

c) określenia na 2009 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 
(Nr XXI/141/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu zapoznały się z przedmiotowym projektem 

uchwały i nie wniosły do niego 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) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej (Nr XXI/142/09). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku z propozycją zawarcia porozumienia 

z Wojewodą Opolskim w sprawie przejęcia niektórych spraw dotyczących kwalifikacji wojskowych 

przygotowano stosowny projekt uchwały. 

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 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 

 

e) zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2009 rok (Nr XXI/143/09). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował 

również projekt zmiany uchwały dotyczącej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Komisja Polityki Gospodarczej oraz Komisja Budżetu zaopiniowały 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. 

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



Starosta poinformował zebranych, iż w wyniku przeprowadzonych przetargów na remonty 

dróg osiągnięto o wiele niższe ceny od planowanych, co wiąże się z obecną sytuacją na rynku. Jest o 

wiele więcej wykonawców. 

Głos w tej sprawie zabrali dziwiąc się takiemu obrotowi sprawy: radna Hildegarda Lazik oraz 

Joachim Ebisch i zwrócili uwagę na zagrożenie stosowania przez wykonawców materiałów o 

gorszych parametrach. 

Radna Elżbieta Stolarczuk podziękowała Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu za właściwą 
reakcję na informacje dot. odśnieżania dróg w Niemodlinie. 

Radna Helena Wojtasik zaprosiła zebranych na „Święto Opolskiej Pisanki”, które odbędzie się 
22 marca 2009 r. w Sali Widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż otrzymane dzisiaj Sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok omawiane będzie na kolejnej sesji Rady Powiatu 

Opolskiego. 

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady przypomniał radnym, iż oświadczenia 

majątkowe należy złożyć do końca kwietnia br. 

 
Ad. 12 Zakończenie obrad sesji. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.40. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


