
Protokół Nr XXX/2010 

z trzydziestej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 25 marca 2010 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu rozpoczął posiedzenie w PGE Elektrownia Opole Brzezie k/Opola 

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

zaproszonych gości. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 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 2010 r., 

b) wydania opinii, 

c) określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu 

Opolskiego. 

 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 rok. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2009 roku w powiecie 

opolskim. 

9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2009. 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 

2009 roku. 

11. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2009. 

12. Informacja o projektach, realizowanych instalacjach i obiektach w PGE Elektrownia Opole 

S.A. Brzezie k. Opola. 

 

13. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

14. 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 XXX. 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).  

W związku ze zgłoszeniem się radnego T. Strzałkowskiego do zadania pytania, Przewodniczący 

przypomniał, że pytania będzie można, jak zawsze,  zadawać w punkcie 13. porządku obrad.  

Ad.6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

a).zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. (Nr 
XXX/199/10) 

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. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o powód przyznania środków na inwestycję w Kosorowicach. Starosta 

poinformował, że Zarząd wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych 

na drogę w Kosorowicach o 100.000 zł z uwagi na fakt, że kwota 50.000 zł, według oceny Zarządu 



Dróg Powiatowych w Opolu, jest niewystarczająca, a po przetargach okazało się, że są dodatkowe 

środki do wykorzystania.  

Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (21 głosami) podjęli ww. uchwałę ( Nr 

XXX/199/10)) 

 
b). wydania opinii (Nr XXX/200/10) 

Przewodniczący wyjaśnił, że na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego Rada zaopiniuje projekt 

uchwały w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Radny T. Strzałkowski zapytał dlaczego w obu uzasadnieniach do uchwały nie ma informacji o 

kwestiach pracowniczych. Sekretarz wyjaśniła, że sprawa reorganizacji czy likwidacji placówki 

należy do organu prowadzącego. Czy podejmiemy uchwałę bez posiadania tej informacji?- zapytał 

radny Strzałkowski. Tak, gdyż Urząd Marszałkowski może podjąć uchwałę niezależnie od wydanej 

przez nas opinii– wyjaśniła Pani Sekretarz. 

Przystąpiono do głosowania. Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXX/200/10)) 20 głosami, przy 1 głosie 

„przeciw”. 

 

c). określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

(Nr XXX/201/10) 
Przewodniczący przypomniał, że Zarząd Powiatu za pośrednictwem PCPR w Opolu, przygotował 

również projekt uchwały w sprawie określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu 

Opolskiego. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych  

Komisja Budżetu i Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały i nie wniosły uwag do jego 

treści. 
Radny T. Strzałkowski zapytał czy określone przez PFRON na 2010 rok środki zaspokoją potrzeby 

mieszkańców powiatu, gdyż w porównaniu do roku ubiegłego jest ich o 150.000 zł mniej.  Dyrektor 

PCPR w Opolu poinformowała, że zadania i wysokość środków finansowanych z PFRON-u określone 

zostały analogicznie do roku ubiegłego i kształtują się mniej więcej na takim samym poziomie. 

Najmniej środków zostanie przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, a 

na to zadanie jest zawsze największe zapotrzebowanie, podobnie jak na zakup aparatów słuchowych. 

Zmniejszeniu uległa też kwota (z 15.000 zł na 10.000 zł)  przeznaczona na dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki. PCPR w Opolu nie będzie w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb, 

chyba, że we wrześniu otrzyma dodatkowe środki, tak, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. 

Radna H. Wojtasik zaproponowała, aby te dodatkowo przydzielone środki przeznaczyć na 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.     

Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (21 głosami) podjęli ww. uchwałę ( Nr 

XXX/201/10)). 

 
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.. 
Przewodniczący przypomniał, że Pani Elżbieta Ciupek, Dyrektor PCPR w Opolu przygotowała 

sprawozdanie z działalności za rok 2009. Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się ze sprawozdaniem na posiedzeniu w dniu 23.03.2010 r. 

Dyrektor E. Ciupek, na prośbę Starosty, przedstawiła informację nt. standaryzacji placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej w powiecie opolskim. Zaznaczyła, że 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach ma trudności z uzyskaniem pozytywnej opinii 

straży pożarnej. Zaapelowała do obecnego na sali Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej o pomoc w tej sprawie. Komendant P. Kielar poinformował, że straż od wielu lat 

współpracuje z dyrektorem placówki i nigdy nie było kontroli, która nie zakończyłaby się 

konkretnymi propozycjami rozwiązania zauważonych problemów ze strony pracowników straży.  

Radna I. Łysy-Cichon zapytała  o liczbę dzieci, które w 2009 r. umieszczone zostały w rodzinach 



zastępczych. Dyrektor Ciupek poinformowała, że pięcioro dzieci z powiatu opolskiego umieszczono 

w rodzinach spokrewnionych. Temat rodzin zastępczych jest reklamowany przez ośrodki 

opiekuńczo-wychowawcze oraz przez media. W 2009 r. pozyskaliśmy jedną rodzinę zastępczą, z 

uwagi na fakt, że kurs ukończy dopiero w tym roku, nie została ona ujęta w sprawozdaniu za 2009 r. 

Zainteresowanie rodzinami zastępczymi jest znikome i jest to problem ogólnopolski – zakończyła 

swoją wypowiedź Dyrektor Ciupek. 

           

Ad. 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2009 roku w powiecie 

opolskim 
Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu, Pana 

Kazimierza Kopczyńskiego.  

- radny R. Mohlek poruszył kwestię procedur, przeprowadzanej przez inspekcję sanitarną, kontroli 

trzody chlewnej oraz dzików na obecność włośni. Wyczerpującej informacji w tej sprawie udzielił Pan 

K. Kopczyński. 

 

Ad. 9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2009 
Pytania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Pani Marzeny Nanowskiej – 

Geisler skierowali:  

- radna B. Kamińska zapytała o przebieg współpracy z organami samorządowymi w zakresie 

profilaktyki zdrowia, 

- radny R. Mohlek poruszył kwestię procedur wydawania zezwoleń dla zakładów produkcyjnych w 

przypadku stwierdzenia u nich poważnych uchybień, 

- radna H. Lazik zapytała o podejmowane przez Sanepid profilaktyczne działania ograniczające 

występowanie chorób przenoszonych przez kleszcze. 

Odpowiedzi na ww. pytania udzieliła p. Marzena Nanowska-Geisler. 

 
Ad.10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
opolskiego w 2009 roku 
Komendant Miejski Policji w Opolu, p. Jan Lach,  złożył podziękowania Staroście Opolskiemu za 

udział w nadaniu jednostce sztandaru. Zapoznał również zebranych z programami innowacyjnymi 

organizowanymi przez policję w Szkole Podstawowej w Prószkowie. 

 

Ad.11.Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2009 
Komendant Miejski PSP w Opolu, p. Paweł Kielar, podziękował Staroście za dobrą współpracę oraz 

za pomoc przy zakupie ciężkiego sprzętu ratowniczego, podkreślając jego znaczenie przy 

prowadzeniu akcji ratunkowych. Przypomniał, że Komenda Miejska PSP w Opolu również została 

uhonorowana nadaniem sztandaru w maju ubiegłego roku. 

 

Przed oddaniem głosu przedstawicielom Elektrowni Przewodniczący zaproponował w pierwszej 

kolejności zrealizować punkt 13. dotyczący interpretacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych. 

Poinformował również, że radni otrzymali przed sesją sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2009 rok, które będzie przedmiotem rozpatrzenia na sesji kwietniowej. 

 

Ad.13. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Wobec braku sprzeciwu w sprawie zmiany kolejności punktu obrad w dyskusji głos zabrali kolejno: 

- radny K. Górski – w sprawie oceny stanu dróg oraz budowy parkingu przed Przychodnią w 

Niemodlinie. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował o planowanych remontach, a Starosta wyjaśnił, że 

parking przed Przychodnią pozostaje w gestii podmiotów prowadzących tam działalność; informacja 

w tej sprawie zostanie złożona pisemnie. 

- radny T. Strzałkowski -  zabrał głos w sprawie otrzymanej w marcu odpowiedzi na jego zapytanie  

dotyczące przejęcia Opolskiego PKS-u oraz, w jego ocenie, różniących się informacji przekazanych 

przez prasę dot. wypowiedzi Wicestarosty. Zapytał również o przesłanki, jakimi kierował się Zarząd 

przy rozpatrywaniu ww. sprawy, czy analizowano dokumenty dot. sytuacji ekonomicznej firmy. 

Ponadto zaznaczył, że sprawa powinna być omawiana na forum rady powiatu. Starosta Opolski 



przypomniał radnemu, że w odpowiedzi na jego zapytanie poinformowano go, że  wniosek Ministra 

Skarbu Państwa z propozycją nieodpłatnego przejęcia akcji spółki PKS skierowany został do Zarządu 

Województwa Opolskiego, który nie wyraził woli ich przejęcia.. Natomiast Zarząd Powiatu, 

rozważając propozycję przekazaną przez członka Zarządu Województwa Opolskiego i biorąc pod 

uwagę fakt, że Opolski PKS nie ma siedziby na terenie powiatu opolskiego, a swoje usługi świadczy 

na terenie całego województwa, nie przyjął ww. propozycji. 

Kolejną propozycję Marszałka Województwa Opolskiego dot. utworzenia z powiatem grodzkim 

związku jednostek samorządu terytorialnego, który umożliwiłby nabycie akcji, Zarząd omówił na 

posiedzeniu w dniu 10 lutego br. Podtrzymał swoje stanowisko z uwagi na fakt, że na mocy 

obowiązujących przepisów akcje nie mogą być nieodpłatnie przekazane na rzecz Powiatu Opolskiego. 

Poza tym na utworzenie i utrzymanie związku potrzebne są środki finansowe. Zgodnie z projektem 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, powiat otrzymałby nowe zadanie związane z 

planowaniem rozwoju transportu czy organizowaniem sieci komunikacyjnej.  

Radny Strzałkowski zaznaczył, że nigdy nie twierdził, że decyzja Zarządu była niesłuszna, chodziło 

mu jedynie o formę, w jakiej została ona podjęta. Taka dyskusja mogła się przecież toczyć na forum 

rady. Sekretarz powiatu dodała, że żadna ustawa nie nakłada na powiat obowiązku prowadzenia usług 

transportowych. Sprawa nie była skierowana na radę, ponieważ Zarząd podjął decyzję o 

nieprzystępowaniu do związku, a skoro nie ma negatywnych uchwał, to nie mogła zostać ujęta w 

porządku obrad sesji.  

- radny K.Koźlik – poprosił Zarząd o przypomnienie Urzędowi Miejskiemu w Ozimku o obowiązku 

remontowania przez nią dróg powiatowych leżących w obrębie miasta Ozimek. Zapytał również na 

czym polega  karencyjność w inwestycjach. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Dyrektor ZDP w 

Opolu.  

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę. 

 

Ad.12. Informacja o projektach, realizowanych instalacjach i obiektach w PGE Elektrownia 
Opole S.A. Brzezie k. Opola. 
Przewodniczący rady oddał głos przedstawicielom Elektrowni. Prezes Elektrowni, Pan Mirosław 

Skowron, powitał wszystkich zebranych. Następnie Pan Jan Pilipionek, dyrektor techniczny i członek 

Zarządu, przedstawił zebranym zasady funkcjonowania elektrowni, natomiast o zrealizowanych 

projektach oraz o najbliższych planach inwestycyjnych poinformował dyrektor strategii i rozwoju, Pan 

Zbigniew Dziemidowicz. Dla chętnych zorganizowano zwiedzanie zakładu. 

 
Ad.14. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Radni zakończyli obrady o godz.13.30. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


