
Protokół Nr XXIII/2009 

z dwudziestej trzeciej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
w dniu 25 czerwca 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 (18  radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący poinformował, że 

Zarząd Powiatu, pismem Nr R.P.M.A.0041-23/09 z dnia 15 czerwca 2009 r, wystąpił z wnioskiem o 

wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. 

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 uwzględniającym 

wniosek Zarządu Powiatu: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

c) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego, 

d) uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie, 

e) utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 

w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

f) zmiany uchwały Nr XXVI/230/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach, 

g) Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, 

h) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 

2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego, 

i) zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. 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 

XXII/2009 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia  16 kwietnia 2009 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

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

radnych głosowało „za” przyjęciem. 

 

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: 
 
Przybyła radna Zofia Kotońska oraz radna Elżbieta Stolarczuk  – obecnych na sali obrad 20 radnych. 

 



a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok 
(Nr XXIII/150/09). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż potrzebę wprowadzenia zmian 

wyjaśniono w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu zaopiniowała zaproponowane zmiany pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał dlaczego zwiększa się kwotę zobowiązań w § 11 pkt 2 aż 
do 1.500.000 zł. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji obecny próg 

zobowiązań z tytułu umów obciążających budżet w roku następnym w wysokości 800.000 zł zwiększa 

się do kwoty 1.500.000 zł w celu zapewnienia ciągłości działania powiatu. Główna przyczyna 

powyższej zmiany jest umowa zawarta przez Powiat Opolski z Polska Wytwórnią Papierów 

Wartościowych SA w Warszawie – jedynym krajowym wykonawcą dokumentów komunikacyjnych. 

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

wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – 

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

 
b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXIII/151/09). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano projekt uchwały o zlecenie 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg złożonych przez 

Pana Zygmunta Gaidę  na działalność Starosty Opolskiego w sprawie braku odpowiedzi na pisma. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

c) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego (Nr 
XXIII/152/09). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących 

wynagrodzenia pracowników samorządowych, przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Staroście Opolskiemu. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy kwoty wysokości wynagrodzenia uległy zmianie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z kwotami wynagrodzenia Starosty 

Opolskiego ujętymi w uchwale podjętej w czerwcu 2008 r, wyjaśniając jednocześnie, że proponowane 

wynagrodzenie zwiększa się prawie o 500 zł.  

Następnie 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. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została 

podjęta. 

 

d) uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie (Nr XXIII/153/09). 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały dot. uchwalenia statutu dla szkoły utworzonej w lutym br., która działać będzie przy Zespole 

Szkół w Chróścinie. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 
e) utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w 

Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XXIII/154/09). 



Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż na wniosek Rady Pedagogicznej w Tułowicach, 

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały o utworzeniu i przyjęciu statutu Publicznego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, które działać będzie Zespołu Szkół w Tułowicach. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

f) zmiany uchwały Nr XXVI/230/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w 
sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach (Nr XXIII/155/09). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z przyjęciem uchwały o 

utworzeniu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, które działać będzie przy 

Zespole Szkół w Tułowicach zaistniała konieczność odnowienia aktu założycielskiego tego zespołu 

szkół. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

g) „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” (Nr XXIII/156/09). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż zgodnie z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska 

przygotowano projekt uchwały dot. „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”.  

Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Marek Parfimczyk wyjaśnił zebranym potrzebę 
podjęcia uchwały. Poinformował zebranych, iż zgodnie z procedurami wynikającymi z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami z przedmiotowym programem zapoznały się wszystkie 

gminy oraz uzyskano niezbędne opinie w tej sprawie. Ponadto poinformował zebranych, iż 
sporządzono raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego za lata 2007-

2008” wraz ze sprawozdaniem z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego”. 

Ww. dokumenty przekazano radnym na płycie CD. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

h) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 

r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (Nr XXIII/157/09). 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze zmianą przepisów o 

pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym przygotowano zmiany w Statucie Powiatu 

dostosowując go do obowiązujących obecnie przepisów. 

Wszystkie Komisje Rady zapoznały się z zaproponowanymi zmianami Statutu Powiatu Opolskiego i 

nie wniosły do niego żadnych uwag. 

Radny Tomasz Strzałkowski zawnioskował, aby zmienić jeszcze niektóre zapisy w statucie: 

- w § 31 ust. 1 pkt 1 zmienić zapis „co najmniej pięciu radnych” na „co najmniej trzech radnych”, 

- w § 58 ust. 2 zmienić zapis „Klub może utworzyć co najmniej 5 radnych” na „Klub może utworzyć 
co najmniej 3 radnych”, 

- w § 61 ust. 3 skreślić zapis ust. 3 i 4 pozostawiając zapis dot. Starosty i Wicestarosty, 

- § 16 ust. 4 rozszerzyć o zapis dot. obowiązku umieszczania projektów uchwał na stronie BIP. 

Sekretarz Powiatu zabrała głos w sprawie zmiany zapisu § 16 ust. 4 tj. nałożenia obowiązku 

publikacji materiałów w tym projektów uchwał na stronie BIP. Śledząc statuty innych jednostek 

stwierdziliśmy, że wszyscy mają zapis o podaniu materiałów związanych z sesją do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w Jaworzynie Śląskiej, gdzie radny Tomasz 

Strzałkowski pełni funkcję Sekretarza Gminy. Starosta jak do tej pory będzie nadal umieszczał 



materiały związane z przedmiotem sesji jednak prosimy o nie wpisywanie takiego zapisu do statutu 

ponieważ z różnych przyczyn np. z powodu braku prądu (co u nas często się zdarza) możemy mieć 
trudności. 

Radna Elżbieta Stolarczuk dodała, iż na stronie BIP umieszcza się dokumenty już 
zatwierdzone. 

Radca prawny Pani Helena Goliszewska wyjaśniła zebranym, iż zapis paragrafu jest zgodny z 

ustawą.  
W związku z ww. wnioskami Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie 

poszczególnych propozycji. 

Radni przystąpili do głosowania, w wyniku którego: 

- za zmianą zapisu § 31 ust. 1 pkt 1 głosowało 2 radnych, 5 wstrzymało się od głosowania, 13 radnych 

głosowało przeciw, 

- za zmianą zapisu § 58 ust. 2 głosowało 2 radnych, 4 osoby wstrzymały się od głosowania, 14 

radnych głosowało przeciw, 

- za zmianą zapisu § 16 ust. 4 głosowała 1 osoba, 2 wstrzymały się od głosowania, 17 głosowało 

przeciw, 

 

Obrady opuściła radna Leonarda Płoszaj – obecnych na Sali obrad 19 radnych. 

 

- za zmianą zapisu § 61 ust. 3 głosowała 1 osoba, 18 radnych głosowało przeciw. 

Wszystkie wnioski złożone przez radnego Tomasza Strzałkowskiego w wyniku głosowania 

zostały odrzucone. 

Następnie 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. 

 
i) zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu (Nr XXIII/158/09). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż Zarząd Powiatu dostosował zadania wydziałów 

ujęte w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu do obecnie obowiązujących 

przepisów i przygotował ujednolicony tekst regulaminu. 

Wszystkie Komisje Rady zapoznały się z zaproponowanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Opolu i nie wniosły do niego żadnych uwag. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r (Nr 

XXIII/159/09). 
 

Potrzebę wprowadzenia zmian wyjaśniono w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, który 

również przesłano radnym. 

Komisja Budżetu zaopiniowała zaproponowane zmiany pozytywnie. 

Ze względu na brak głosów w dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

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

Na salę obrad powróciła radna Leonarda Płoszaj. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z treścią pisma Wojewody Opolskiego z 

okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

Następnie w dyskusji głos zabrali: 

- radny Jarosław Kopij w sprawie przebudowy drogi w Niemodlinie, 



- radny Norbert Halupczok w sprawie przyjęcia dzieci z Ukrainy oraz w sprawie możliwości nabycia 

flagi Powiatu Opolskiego, 

- radna Hildegarda Lazik w sprawie chodnika na drodze Chmielowice-Osiny. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił wszystkich radnych do udziału w dożynkach 

powiatowych, które odbędą się dnia 6 września 2009 r. w Tułowicach. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

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

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


