
Protokół Nr XXV/2009 

z dwudziestej piątej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
w dniu 28 września 2009 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pani Elżbieta Stolarczuk, rozpoczęła posiedzenie o godz. 

10.00, przywitała zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

Starostwa Powiatowego w Opolu. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (17 radnych) 

prawomocności obrad zapoznała zebranych z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały zmieniającej 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. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do 

protokołu Nr XXIV/2009 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia  3 września 2009 r. Ponieważ żaden z 

radnych nie wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego 17 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). 

 

Przybyła radna Barbara Kamińska – obecnych na sali obrad radnych 18. 

 

Ad. 6    Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. (Nr XXV/171/09). 

 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował 

propozycję zmian w tegorocznym budżecie. W uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały 

szczegółowo wyjaśniono potrzebę dokonania zmian. Radni otrzymali również autopoprawkę do 

projektu uchwały. Skarbnik Powiatu wyjaśniła potrzebę wprowadzenia autopoprawki. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem 

zgłoszonej autopoprawki. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał na jakiej podstawie zmniejszamy plan w zakresie 

inwestycji drogowych. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszamy 

wydatki na drogi do wartości faktycznie uzyskanej po przetargu tj. do kwot zawartych w aneksach do 

umów dot. przebudowy dróg dofinansowanych ze środków budżetu Państwa. 

 

Przybyła radna Leonarda Płoszaj – obecnych na sali obrad 19 radnych. 

 

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. 

 
Przybył radny Joachim Ebisch – obecnych na sali obrad 20 radnych. 

 



W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Jarosław Kopij w sprawie przebudowy drogi i parkingu przed budynkiem przychodni przy ul. 

Wojska Polskiego w Niemodlinie oraz remontu budynku po Szkole Podstawowej przejętego przez 

Powiat od gminy Niemodlin, 

- radna Hildegarda Lazik w sprawie remontu chodnika w Chmielowicach, 

- radny Henryk Zapiór w sprawie remontu drogi w Zawadzie, 

- radna Anna Raida w sprawie remontu chodnika w Chróścinie, 

- radny Tomasz Strzałkowski w sprawie przetargu na budowę boiska w Prószkowie, 

Starosta w odpowiedzi na powyższe wyjaśnił, iż w Zespole Szkół w Prószkowie obecnie 

trwają procedury związane z przetargiem na budowę boiska. 

- radny Norbert Halupczok w sprawie usprawnienia pracy Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 

Starosta poinformował zebranych, iż planujemy uruchomić dodatkowe stanowiska do 

rejestracji pojazdów, wcześniej jednak musimy wygospodarować na ten cel nowe pomieszczenia. 

Odpowiedzi na pytania dot. dróg udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w  Opolu Pan 

Jacek Dziatkiewicz.  

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.35. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


