
Protokół Nr XXVIII/2009 

z dwudziestej ósmej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie w Zespole Szkół 

w Tułowicach o godz. 10.00, przywitał zebranych radnych oraz członków Zarządu Powiatu 

Opolskiego. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności ( 22 radnych) prawomocności obrad, 

Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu, pismem Nr R.P.A.R.0041-28//09 z dnia 14 

grudnia 2009 r., wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 

projektów uchwał w sprawie: 

 

a) wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w 

powiecie opolskim, 

b) wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w 

powiecie opolskim. 

 

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 rozszerzonym porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja 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) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, 

c) zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego 

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

d) zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na 2010 rok, 

e) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok zgodnie z punktami, o których 

mowa w § 8 uchwały Nr XXXVI/236/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 

października 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Opolskiego, 

f) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego, 

g) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

h) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru, 

i) wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w 

powiecie opolskim, 

j) wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w 

powiecie opolskim. 

 

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 XXVII. sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie. 

Ad.5. Informacja 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 

XXVIII/184/09) 
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. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 
jednogłośnie (22 głosami). 

b). ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (Nr 

XXVIII/185/09) 
Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z ustawa o finansach publicznych Zarząd powiatu przygotował 

wykaz wydatków nie wygasających z upływem tego roku. 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 
jednogłośnie (22 głosami). 

c). zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Nr XXVIII/186/09) 
Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszą sesję przygotowano także do zatwierdzenia plan 

finansowy funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Z projektem uchwały zapoznały się Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu opiniując go 

pozytywnie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 
jednogłośnie (22 głosami). 

d). zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2010 rok (Nr XXVIII/187/09) 
Przewodniczący poinformował, że z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok zapoznały się 
Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu opiniując go pozytywnie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę 
jednogłośnie (22 głosami). 

e). uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok (Nr XXVIII/188/09) 
Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, że punkt ten realizowany będzie zgodnie z zapisem 

§ 8 uchwały Nr XXXVI/236/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego oraz że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz w ramach przyjętych procedur Zarząd przedłożył w dniu 13 listopada 2009 r. projekt 

budżetu powiatu Opolskiego na 2010 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia 

komunalnego, który otrzymaliście Państwo wcześniej. Projekt ten został również w terminie 

przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Następnie przewodniczący poszczególnych 

komisji Rady zwołali posiedzenia, na których zaopiniowali przedłożony przez Zarząd Powiatu Projekt 

budżetu na 2010 rok pozytywnie. 

Wcześniej Zarząd zgłosił autopoprawkę do projektu przygotowanego budżetu na 2010 r., która została 

również zgłoszona komisjom rady przy jego opiniowaniu. 

Po uwadze zgłoszonej przez radnego T. Strzałkowskiego Przewodniczący odczytał zebranym 

projekt uchwały budżetowej na 2010 r. z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.  

Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2010 rok, pomijając treść załączników, co wynikało z wniosku zgłoszonego przez 

radną L. Płoszaj. 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie. 20 radnych głosowało „za”, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu, a jedna nie brała udziału w głosowaniu).  

W dalszej części obrad Przewodniczący rady poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą nr 430/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. postanowiła pozytywnie 

zaopiniować projekt budżetu powiatu na 2010 r. Następnie zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały 



oraz uchwałą Nr 431/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego, a także uchwałą Nr 432/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. dot. zaopiniowania 

prawidłowości prognozy kwoty długu.  

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z projektem budżetu zapoznały się 
wszystkie komisje rady i ostatecznie w dniu 15 grudnia 2009 r. Komisja Budżetu pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok. 

Następnie przewodniczący poszczególnych komisji, tj: 

- Pan Henryk Zapiór – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- Pan Józef Ledwoch -  przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, 

- Pan Krzysztof Koźlik – przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, 

- Pan Joachim Świerc– przewodniczący Komisji Budżetu 

zapoznali radnych z opiniami do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. 

 Uwzględniając fakt, że z przedstawionych przez przewodniczących komisji opinii wynikało, 

że nie sformułowano żadnych wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 

2010, dlatego też nie było stanowiska Zarządu do wniosków komisji.  

 Radny T. Strzałkowski pogratulował Zarządowi jednomyślności, którą udaje mu się osiągać 
przy uchwaleniu kolejnych siedmiu uchwał budżetowych oraz zgłosił wniosek o uwzględnienie w 

zadaniach inwestycyjnych budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Danieckiej w Ozimku. 

O kontynuację budowy 200 czy 300 m odcinka tegoż chodnika zabiegają mieszkańcy Ozimka. 

Sekretarz powiatu przypomniała radnemu, że aby wniosek spełniał wymogi formalne należy wskazać 
źródło jego finansowania., by móc przesunąć środki na budowę ww. chodnika. Radny Strzałkowski 

zaproponował, aby 20.000 zł wziąć z promocji, a po 10.000 zł z następujących zadań: 
� przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 Ozimek – 

Kotórz Mały w m. Szczedrzyk 

� budowa chodnika z odwodnieniem w m. Ozimek, ul. Brzeziny    

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek. Wniosek nie przeszedł (przy 19 głosach  

„przeciw”, 2 „ wstrzymujących się” i 1 „za”).   

Ponadto Sekretarz poinformowała radnych, że załącznik nr 3b, który radni otrzymali przed sesją, 
należy  dołączyć do projektu uchwały budżetowej, wcześniej załącznik otrzymali radni wraz z 

projektem budżetu na 2010 r.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2010 r. 

Po zakończeniu dyskusji radni podjęli ww. projekt uchwały jednogłośnie (22 głosami). 

Burmistrz Tułowic podziękował radnym za przebudowę drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice – 

Jaczowice i zadeklarował pomoc finansową gminy przy budowie drogi w Skarbiszowicach.  

f). zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 
XXVIII/189/09) 
Przewodniczący poinformował zebranych, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Opolskiego, Komisja 

Rewizyjna przygotowała plan kontroli Zarządu Powiatu Opolskiego oraz jednostek organizacyjnych 

na 2010 rok, który wymaga zatwierdzenia przez radę.  
Radny H. Zapiór powiedział w skrócie o przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontrolach w 

2009 roku. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym przystąpiono do głosowania.  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (22 głosami). 

g). załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr XXVIII/190/09) 
Przewodniczący wyjaśnił, iż w sprawie skargi złożonej przez Pana Ryszarda Smereczyńskiego i Pana 

Eryka Wiercimoka, Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, ustaliła, że w 

ww. sprawie  toczy się postępowanie przed organem II instancji. Dlatego też mając na względzie treść 
art. 234 kpa skargę należy przekazać do Wojewody Opolskiego, co wynika z projektu uchwały.  

Po odczytaniu treści uchwały radni przystąpili do głosowania.  

Ww. uchwała została podjęta 21 głosami, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

h). określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Nr 
XXVIII/191/09) 



Radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z 

budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru. 

Przewodniczący poinformował zebranych, że Komisje Polityki Społecznej i Budżetu pozytywnie 

zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o genezę uchwały oraz zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego 

czy ww. uchwała nie wzbudzi zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, tak, jak to miało 

miejsce w innych województwach. Starosta wyjaśnił, że powiat strzelecki podjął już podobną uchwałę 
i środki finansowe wykorzystywane są głownie na remont obiektów sakralnych. Prawdą jest również, 
że bardzo dużo uchwał dot. udzielenia dotacji zostaje uchylonych. Radca prawny wyjaśniła, że 

uchwała jest zgodna z treścią art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami.  

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.  

Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (22 głosami). 

i).wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w powiecie 

opolskim (Nr XXVIII/192/09) 
Przewodniczący poinformował, iż Rada Aptekarska w Opolu pismem nr 224/OOIA/2009 z dnia 7 

grudnia 2009 r. wezwała Radę Powiatu Opolskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego 

aptekarzy – właścicieli aptek w powiecie opolskim treścią § 2 Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr 

XXVII/180/09 z dnia 26 listopada 2009 r., w części dotyczącej nałożonego na nich obowiązkiem 

pełnienia dyżuru w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy za wyjątkiem miejscowości 

Ozimek i Niemodlin.  

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w tej sprawie uznający wezwanie za 

nieuzasadnione i odmawiający jego uwzględnienia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny K. Górski zapytał czy Wojewoda nie uchyli tej uchwały. Radca prawny wyjaśniła, że można 

podjąć uchwałę w tej sprawie lub nie. Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby w tytule zaznaczyć, 
że chodzi o udzielenie odpowiedzi na wezwanie.  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich wyjaśnił, że zarówno Okręgowa Izba Aptekarska jak i 

kierownicy aptek wystąpili z podobnym wezwaniem, następnie odczytał te oba wezwania. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.  

Radni podjęli ww. uchwałę 20 głosami przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.. 

 
j).wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w powiecie 

opolskim (Nr XXVIII/193/09) 
Przewodniczący wyjaśnił, że z podobnym protestem wystąpili kierownicy aptek. Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich poinformował, że do protestu dołączyły dwie apteki („Medica” w Tułowicach 

oraz apteka w Murowie). W związku z powyższym zostaną one dopisane do uzasadnienia powyższej 

uchwały.  

Przewodniczący odczytał treść ww. uchwały i poddał ja pod głosowanie. 

Radni podjęli uchwałę 19 głosami przy 1 głosie „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.  

 
Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z życzeniem radnych na dzisiejszą sesję zaproszono 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, Pana Antoniego Dudę. Dyrektor rozdał zebranym 

materiały ilustrujące pracę PUP w Opolu.  

 
Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Radni zakończyli obrady o godz. 12.15. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 



 


