
Protokół Nr XXIV/2009 

z dwudziestej czwartej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 3 września 2009 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00, przywitał zebranych radnych, 

członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości. Po stwierdzeniu, na podstawi 

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. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmieniona uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r., 

c) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/154/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w 

sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 

w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

d) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w 

sprawie uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

Zespołu Szkół w Chróścinie, 

e) przyjęcia do realizacji projektu pn.„Przyszłość należy do specjalistów” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

f) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta, 

g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na 

terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

h) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do 

nieruchomości, 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, 

j) zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na 2009 rok, 

k) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Protokół z XXIII. sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad. 5. Sprawozdanie 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). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. (Nr 

XXIV/160/09) 
Przewodniczący przypomniał, że Zarząd przygotował propozycję zmian w tegorocznym budżecie. W 

uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały szczegółowo wyjaśniono potrzebę dokonanych 

zmian.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 



Radny T. Strzałkowski poprosił o wyjaśnienie pojęcia „system przyzywowy”, zapytał czy  

wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka w Chmielowicach były wcześniej przewidziane w 

budżecie powiatu oraz o przyczynę zwiększenia wydatków na budowę pełnowymiarowego boiska 

piłkarskiego w Prószkowie ( z 1.300.000 zł kwota wzrosła do prawie 2.000.000 zł). 

Skarbnik wyjaśniła, że system przyzywowy jest jednym z kryteriów standaryzacji DPS w Prószkowie, 

Urząd Wojewódzki wystąpił z propozycją sfinansowania 50% kosztów jego budowy, pod warunkiem, 

że jednostka sfinansuje pozostałą część kosztów. Skarbnik dodała, że koszt inwestycji rozbudowy 

systemu przyzywowego wyniesie 44.000 zł, pozostałe 6 000 zł placówka przeznaczy na zakup 

zmywarki. 

Jeśli chodzi o dodatkowe środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka w 

Chmielowicach, to jednostka nie posiada oszczędności na pokrycie skutków wypłaty wynagrodzeń, 
zgodnie z przyjętym regulaminem.  

Odpowiadając na pytanie radnego dot. zwiększonych środków na budowę boiska w Prószkowie 

Starosta poinformował zebranych, że zadanie to ujęte w budżecie powiatu opolskiego, zostanie 

zwiększone o kwotę 650.000 zł, gdyż wcześniej ustalona kwota 1.300.000 zł wynikała z rozeznania, a 

nie z faktycznie ustalonej wartości kosztorysowej. Przeprowadzona obecnie procedura przetargowa 

wskazuje, iż na realizację zadania potrzeba około 1.950.000 zł. Dyrektor szkoły zwróciła się do 

Zarządu z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na realizację ww. 

inwestycji w całości o brakującą kwotę 650.000 zł. Będziemy czynić starania, aby 33% kosztów 

zadania uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Radny Strzałkowski uważa, że koszt budowy boiska 

jest duży. Starosta przypomniał, że boisko jest warunkiem istnienia szkoły, trzeba stworzyć takie 

warunki, które przyciągną do niej młodzież.  
Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/160/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

b). zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmieniona uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. (Nr XXIV/161/09) 
Jak wynika z uzasadnienia przygotowanego do uchwały, w związku z uwagami Wojewody 

Opolskiego do przyjętych zmian w Statucie powiatu, przyjmiemy uchwałę o usunięciu zapisu w 

paragrafie 16, przyjmując nowe jego brzmienie –poinformował przewodniczący rady. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, a pozostałe 

komisje nie wniosły uwag do tej zmiany.  

Radny Strzałkowski zapytał czy po usunięciu tego zapisu wszystkie materiały będą wysyłane radnym 

na 7 dni przed terminem obrad. Sekretarz wyjaśniła, że Wydział Organizacji i Kontroli Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego  zasygnalizował,  że zapis art.15 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym 

mówi do dołączeniu do porządku obrad  projektów uchwał. Jednak nadal będziemy realizować zapis 

art.15 ust.9 ustawy o samorządzie powiatowym, który pozwala wprowadzić do ustalonego porządku 

obrad projekt uchwały na wniosek Starosty czy też zgłoszona zostanie autopoprawka. Oczywiście 

nadal projekt czy autopoprawka będą wcześniej omówione na komisjach.  

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/161/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

c). zmieniająca uchwałę Nr XXIII/154/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w 

sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w 
Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XXIV/162/09) 
Przewodniczący poinformował, że z związku z uwagami Opolskiego Kuratora Oświaty do Statutu 

Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach, przyjmiemy również jego zmiany uwzględniając 

brakujące zagadnienia. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/162/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

d). zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w 
sprawie uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu 
Szkół w Chróścinie (Nr XXIV/163/09) 
Przyjęty na poprzedniej sesji Statut Liceum Ogólnokształcącego w Chróścinie również zostaje 

uzupełniony, po przeanalizowaniu uwag Kuratora Oświaty –poinformował Przewodniczący. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 
Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/163/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 



e). przyjęcia do realizacji projektu pn.„Przyszłość należy do specjalistów” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr 
XXIV/164/09) 
Przewodniczący poinformował, że przystąpimy do zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn.” 

Przyszłość należy do specjalistów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany przez nasze szkoły. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 
Radny Strzałkowski zapytał czy to jest druga edycja tego programu. Naczelnik Marzena Kazin 

poinformowała, że jest to już druga edycja programu. W tym roku złożyliśmy wniosek na 344.000 zł. 

Cztery szkoły włączyły się do programu i każda uzyskała kompetencje.  

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/164/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

f). udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta (Nr XXIV/165/09) 
W związku z przyjęciem do realizacji projektu pn. „Przyszłość należy do specjalistów”, do jego 

reprezentowania upoważnimy Starostę i Wicestarostę. 
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/165/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

g). ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na 
terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Nr 

XXIV/166/09) 
W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o systemie oświaty, przyjmujemy nową uchwałę o 

ustaleniu trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych –poinformował Przewodniczący. 

Komisje Polityki Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały 
Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/166/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

h). wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do 
nieruchomości (Nr XXIV/167/09) 
Zarząd przygotował również projekt uchwały  o wyrażenie zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu 

trwałego zarządu części nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Prószkowie, a będącej 

w użytkowaniu Zespołu Szkół. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy    projekt uchwały 
Radny Strzałkowski zapytał czy jest zainteresowanie tym budynkiem. Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa poinformował, że nieruchomość wzbudza duże 

zainteresowanie i będzie zbyta w drodze przetargu. Zarówno nieruchomość jak i budynek stały się 
zbędne dla Zespołu Szkół w Prószkowie.  

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/167/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

i). wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr XXIV/168/09) 
Nieruchomość, o której mowa w poprzedniej uchwale, zostanie wyznaczona do sprzedaży w trybie 

przetargowym, na co jest potrzebna zgoda rady. Wobec czego Zarząd przygotował projekt uchwały w 

tej sprawie – poinformował Przewodniczący. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy    projekt uchwały 
Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/168/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

j).zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2009 rok (Nr XXIV/169/09) 
Przewodniczący poinformował, że przygotowano również zmiany planu finansowego Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 

Komisje Polityki Gospodarczej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy    projekt uchwały 

Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/169/09 została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

k). załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr XXIV/170/09) 
Zgodnie z przeprowadzonym, na zlecenie rady, postępowaniem wyjaśniającym przez Komisję 
Rewizyjną, skargę na działalność Starosty Opolskiego złożoną przez Pana Zygmunta Gaidę, należy 

uznać za bezzasadną – poinformował Przewodniczący. 

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przyjęcie treści tego projektu uchwały. 

Radny H. Zapiór poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna, analizując skargę,  zapoznała się z 

całością korespondencji w przedmiotowej sprawie i uznała skargę za bezzasadną.  
Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XXIV/170/09 została podjęta 20 głosami (jedna osoba nie 

brała udziału w głosowaniu, a dwie wstrzymały się od głosu). 



 

Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Głos zabrali kolejno: 

– radny H. Zapiór zapytał o budowę chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1729 Luboszyce –Zawada w miejscowości Zawada. Dyrektor ZDP w Opolu 

poinformował, że droga ta była zgłoszona do programu rządowego tzw. ”schetynówek”, ale 

nie znalazła się na liście dróg lokalnych przeznaczonych do modernizacji. Zostanie zgłoszona 

w przyszłym roku. Dyrektor zaznaczył, że przy znaczącej partycypacji finansowej gminy, 

droga będzie miała większe szanse na uzyskanie dofinansowania ze strony rządu, 

– Przewodniczący zapytał o budowę chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1725 Chróścice-Masów. Dyrektor J. Dziadkiewicz poinformował, że 

inwestycja ta jest na etapie pozwolenia, 

– radna H. Lazik zapytała o etap budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Chmielowice – 

Osiny. Dyrektor J. Dziatkiewicz poinformował, że zakończony został I przetarg, na który nikt 

się nie zgłosił, 

– radny T. Strzałkowski zapytał o drogi, które zostaną zgłoszone do rządowego programu 

budowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek”. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że będą 
to następujące inwestycje:  

• budowa chodnika z odwodnieniem w m. Ozimek ul. Brzeziny II etap 

w ciągu drogi powiatowej Nr 1742 Ozimek – Krasiejów, 

• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1754 Chmielowice – 

Prószków na odc. Nowa Kuźnia - Prószków I etap, 

• budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1729 Luboszyce – Zawada w m. Zawada II etap, 

• przebudowa drogi w m. Kępa V etap w ciągu drogi powiatowej Nr 

1703 Opole -  Łubniany 

-  radna H. Wojtasik przypomniała zebranym o Powiatowych Dożynkach w Tułowicach, które 

odbędą się tym razem 6 września 2009 r. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 

Radni zakończyli obrady o godz.11.00. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


