
Protokół Nr XXVI/2009 

z dwudziestej szóstej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 5 listopada 2009 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.  

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Opolskiego, 

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

c) zmiany statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim, 

d) zmiany Uchwały nr XXI/141/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2009 r. 

określającej na 2009 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu 

Opolskiego, 

e) przystąpienia do projektu pn. „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości. 

 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

9. 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 XXV. 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).  

Radny T. Strzałkowski zapytał czy Zarząd kontaktował się z władzami Powiatu Dolina w związku z 

panującą tam tzw. świńską grypą. Starosta poinformował zebranych, że kontaktował się ze starostą 
Makosijem, który zapewnił, że na razie epidemii w ich powiecie nie ma i prowadzona jest na szeroką 
skalę profilaktyka. Będą nas informować o panującej sytuacji. Jeżeli będzie potrzeba, to wystąpimy do 

rady z prośbą o pomoc. 

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. 0043-4/09 z dnia 18.10.2008). 

Ponadto poinformował, że na adres rady wpłynęły również informacje o dokonaniu analizy 

oświadczeń majątkowych przez:  

 
� Wojewodę Opolskiego pismem Nr NK.I.PJ.1145-1/282//09 z dnia 19 10.2009, 

� Starostę Opolskiego pismem Nr OR.BG 0716-10/09 z dnia 18.10.2009 r., 

� Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr PDI/072-146/09 z dnia 

28.10.2009 r., 

� Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr PDII/412-562/09DCH z dnia 

39.10.2009 r., 

� Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu pismem Nr PF/072-113/09 z dnia 

16.09.2009 r., 



� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem Nr PD-4121-331/09/GJ z dnia 

22.10.2009 r., 

� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem Nr PD-412OM/59/2009 z dnia 

22.10.2009 r., 

� Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach pismem Nr 

PDFN/O/411/50/2009/98508 z dnia 28.10.2009 r. 

Przewodniczący dodał, że z pism wynika, że przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych nie 

wykazały naruszenia prawa. Jednak u niektórych osób stwierdzono pewne błędy w wypełnianiu 

oświadczeń. Pisma są do wglądu w Biurze Rady. 

 
Ad.7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a). ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Opolskiego (Nr XXVI/172/09) 

W związku z przyjętymi wcześniej zmianami do Statutu Powiatu Opolskiego, Zarząd Powiatu 

Opolskiego przygotował jednolity tekst Statutu, który zostanie ogłoszony w formie obwieszczenia. 

Żadna z komisji rady nie wniosła uwag do projektu uchwały - poinformował Przewodniczący rady. 

Przystąpiono do głosowania. Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami) 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. (Nr 
XXVI/173/09) 

Przewodniczący poinformował, 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. 

Skarbnik przeprosiła za błąd literowy , zamiast  „roku” wpisano błędnie „raku”. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 
jednogłośnie (23 głosami). 

 

b) zmiany statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim (Nr XXVI/174/09) 

Przygotowano zmianę zapisu § 2 ust. 2 statutu Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim o treści:” W 

domu przebywają dzieci od urodzenia do uzyskania pełnoletniości” – wyjaśnił Przewodniczący. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono go głosowania. Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami) 

 

c) zmiany Uchwały nr XXI/141/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2009 r. 
określającej na 2009 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

(Nr XXVI/175/09) 
Przewodniczący poinformował, że przygotowano również na dzisiejszą sesję projekt zmiany uchwały 

dot. zadań i środków przez przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Społecznej nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 
jednogłośnie (23 głosami). 

 

d) przystąpienia do projektu pn. „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” (Nr XXVI/176/09) 
W związku z wolą przystąpienia do projektu pn.” Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości” przyjmiemy 

uchwałę, w której deklarujemy wniesienie wkładu własnego – wyjaśnił Przewodniczący. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 

Radny T. Strzałkowski zapytał o ewentualne zwiększenie wkładu własnego powiatu. Naczelnik 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśniła, że wkład w wysokości 15% wartości projektu jest 

wystarczający. Jesteśmy w fazie przygotowania wniosku, który będzie realizowany za pośrednictwem 



Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego jako wspólny wniosek 

dla samorządów terytorialnych. W przypadku zakwalifikowania wniosku jest szansa otrzymania  

500.000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego i organizację szkoleń dla Zespołu Szkół w Ozimku, 

współrealizatora projektu. 

Następnie przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (23 głosami). 

 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr XXVI/177/09) 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd proponuje wyznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną 
w Niemodlinie, obejmującą obiekt po byłej szkole, przejętej z gminy w zamian za obiekt szpitala. 

Podjęciem uchwały wyrazimy na to zgodę. 
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy    projekt uchwały 

Radny J. Kopij uważa, że Zarząd podjął słuszną decyzję. Obecny stan techniczny obiektu 

uniemożliwia jego szybką adaptację do prowadzenia zajęć lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi 

standardami w zakresie prowadzenia szkół. Lepiej przeznaczyć uzyskane pieniądze ze sprzedaży na 

rozbudowę Zespołu Szkół w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 34. Podobne zdanie wyraziła radna E. 

Stolarczuk, która przypomniała, że jest to budynek typowo mieszkalny i nie nadaje się na 

zaadaptowanie go pod potrzeby szkoły. Radny K. Górski dodał, że obiekt, mocno zdewastowany,  

wymaga bardzo dużych nakładów finansowych z uwagi na konieczność przeprowadzenia w nim 

kapitalnego  remontu (ściany wykonane są z płyty paździerzowej). Radny T. Strzałkowski zapytał czy 

Zarząd rozważał inny sposób zagospodarowania obiektu. W jego ocenie jest to decyzja pochopna, 

przypominająca działalność agencji obrotu nieruchomościami. Starosta wyjaśnił, że Zarząd przed 

podjęciem decyzji przeprowadził postępowanie co do sposobu zagospodarowani nieruchomości, w 

wyniku czego uznano, że z ekonomicznego punktu widzenia wyznaczenie jej do sprzedaży jest jak 

najbardziej uzasadnione i wiąże się z minimalizacją kosztów. Prowadzony przez Powiat Opolski 

Zespół Szkół w Niemodlinie nie jest zainteresowany przejęciem tego obiektu na cele związane z 

funkcjonowaniem placówki. Wynika to m.in. z jego znacznego oddalenia od budynków, w których 

obecnie prowadzone są zajęcia lekcyjne oraz konieczności wydatkowania dużej kwoty na remont 

obiektu. Natomiast trudności lokalowe Zespołu Szkół w Niemodlinie można rozwiązać rozbudowując 

szkołę tak, by w przyszłości wszystkie nasze placówki były zlokalizowane w jednym miejscu, w tym 

również, mieszcząca się obecnie w  Przychodni, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Radny 

Strzałkowski zapytał o filię Wydziału Geodezji i Kartografii w Niemodlinie. Starosta wyjaśnił, że w 

gmachu Urzędu Miasta mamy własne pomieszczenie, które w części nawet wydzierżawiamy.  

Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. projektem uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 21 głosami ( przy 2 głosach wstrzymujących 

się). 
 

Ad.8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
Głos zabrali kolejno: 

– radny K. Górski – w sprawie złożonej w dniu 4.11.2009 r. interpelacji dot. ujęcia w planie na 

lata 2010-2011 zadań inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Niemodlin. Starosta 

poinformował radnego, że jego interpelacja została już dekretowana do ZDP w Opolu, który 

rozważy propozycje i udzieli informacji na temat możliwego ujęcia zadań w planie 

finansowym. Radny zaapelował głównie o remont drogi Gracze-Szydłowiec Śląski – 

Rzędziwojowice-Gościejowice,  która dewastowana jest z uwagi na wzmożony ruch tirów. 

Informacji w tej sprawie udzielił z-ca dyrektora ZDP w Opolu. 

– Radna H. Lazik  - w sprawie konieczności wykonania remontu stropu w Domu Dziecka w 

Tarnowie Opolskim. Starosta oraz Dyrektor PCPR w Opolu, udzielając wyjaśnili, że dyrekcja 

miała możliwość otrzymania środków finansowych na standaryzację placówki, z czego nie 

skorzystała.  

– radna A. Wolny-Miksa – w sprawie trudności mieszkaniowych wychowanków domów 

dziecka z chwilą ich usamodzielnienia się. Odpowiedzi w tej sprawie udzielili: Starosta oraz 

dyrektor PCPR w Opolu wyjaśniając, że jest to zadanie gmin, z których wychowankowie 

pochodzą. 



– Radna L. Płoszaj -  w sprawie naprawy dopiero co wyremontowanej ulicy Brzeziny w 

Ozimku. W odpowiedzi z-ca dyrektora ZDP w Opolu wyjaśnił, że droga nie została jeszcze 

odebrana i zwróci na to uwagę.  
– Radny T. Strzałkowski – w sprawie przydziału środków z na remont dróg w Zawadzie i 

Ozimku z rządowego programu budowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek” oraz w sprawie 

terminu realizacji budowy boiska przy Zespole Szkół w Prószkowie. Starosta poinformował, 

że temat podziału środków finansowych na realizację inwestycji drogowych będzie omawiany 

na Konwencie Starostów, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 r. Z uzyskanych 

informacji wynika, że pozytywnie rozpatrzone zostaną te wnioski, które zawierają deklaracje 

udziału gmin w realizacji inwestycji. Gmina Prószków zadeklarowała swój udział w 

wysokości 150.000,00 zł, natomiast gminy Turawa i Ozimek nie włączyły się do zadania. 

Odpowiadając na drugie pytanie, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśniła, że 

na dniach upływa termin składania ofert na II przetarg, termin realizacji inwestycji nie został 

zmieniony. 

 

 Ad.9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Radni zakończyli obrady o godz. 11.10. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


