
Protokół Nr XXXI/2010 

z trzydziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
w dniu 22 kwietnia 2010 r. 

 

 

Na wezwanie Przewodniczącego Rady wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00, 

przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok. 

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2009 rok – podjęcie uchwały w tej 

sprawie. 

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok, 

b) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi, 

c) powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi, 

d) powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi, 

e) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków z terenu powiatu opolskiego, 

f) sprostowania uchwały Nr XXVIII/186/09 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 21 grudnia 2009 

r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego 

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr 

XXX/2009 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 21 

radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu (w 

załączeniu). Poinformował także, iż wraz z Przewodniczącym Rady brał udział w wyjeździe 

studyjnym do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Ogród ten powstaje od 2005 r. i 

docelowo będzie zajmował pow. 100 ha. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z 

poszczególnymi etapami realizacji tejże inicjatywy pod względem organizacyjnym i inwestycyjnym. 

 

Przybyła radna Irena Łysy-Cichon – obecnych na sali obrad 22 radnych. 

 

Ad. 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok. 

 
Przystąpiono do punktu dotyczącego omówienia i rozpatrzenia przedłożonego przez Zarząd 

Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok. Przewodniczący Rady 



poinformował zebranych, iż mimo zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych sprawozdanie 

za ubiegły rok przyjmujemy według dotychczasowych zasad. Ponadto poinformował, iż sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu przedłożono z zachowaniem terminu ustawowego w dniu 19 marca 2010 

r. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Starostę o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2009 rok. 

Starosta nawiązując do przedstawionego po raz kolejny sprawozdania poinformował 

zebranych, iż w ramach procesu związanego z postępowaniem absolutoryjnym, Zarząd Powiatu 

Opolskiego przygotował Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok 

zawierające zestawienie dochodów i wydatków. Przedmiotowy dokument stanowi podstawą do oceny 

wykonania budżetu oraz informacji co do prawidłowości planowania środków i gospodarowaniu nimi. 

W przygotowanej informacji rocznej znajdują się także dane dotyczące realizacji zadań należących do 

Powiatu Opolskiego, które wykonywane są przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w 

Opolu. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że Powiat Opolski w 2009 roku osiągnął dochody na 

poziomie 102,7% kwoty planowanej, a wydatki na poziomie 97,9% kwot planowanych. Słowa 

podziękowania za zaufanie do działań mających na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej – 

Starosta skierował zarówno do radnych, jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu do dnia 30 

kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

Wcześniej w ramach obowiązujących procedur wykonanie budżetu powiatu, tym razem za rok 

2009, zaopiniowała pozytywnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego. Komisja wystąpiła 

również z wnioskiem do rady powiatu opolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za rok 2009. 

Radny Henryk Zapiór – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zapoznał zebranych z treścią 
Uchwały Nr 17/10 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

opinii z wykonania budżetu powiatu za rok 2009 oraz Uchwały Nr 18/10 Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Opolskiego wraz z uzasadnieniem, z którego wynika, że Komisja Rewizyjna oceniła pracę 
Zarządu Powiatu pozytywnie i postanowiła jednogłośnie wystąpić z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za rok 2009.  

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż sprawozdanie z 

realizacji budżetu powiatu za rok 2009 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego, zgodnie z obowiązującą procedurą przekazano 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. uchwałą 
Nr 124/2010 oraz z dnia zaopiniowała sprawozdanie oraz z dnia kwietnia 2010 r. uchwałą Nr 

zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie oraz przedłożony wniosek pozytywnie. 

Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu, tj. uchwały Nr 82/2010 i uchwały Nr 124/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dot. sprawozdania 

oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium, a następnie przystąpiono do dyskusji, w ramach 

której głos zabrali: 

 

- radny Kazimierz Górski pogratulował Zarządowi Powiatu właściwego prognozowania dochodów i 

wydatków budżetu Powiatu Opolskiego w roku 2009, co zasługuje na uznanie. 

Jednocześnie wyraził słowa podziękowania za pomoc dla regionu Dolina na Ukrainie w czasie 

powodzi, zorganizowanie kolonii letnich dla ukraińskich dzieci oraz możliwość nabycia prze Gminę 
Niemodlin nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego szpitala. 

- radny Tomasz Strzałkowski zabierając głos w dyskusji zaznaczył, że nie ma uwag do przedłożonego 

sprawozdania, jednak ma wątpliwość związaną z nieotrzymaniem wraz z materiałami na sesję,  
projektu uchwały w sprawie absolutorium. 

Pani Małgorzata Dobrowolska radca prawny odpowiadając na powyższe wyjaśniła, iż zgodnie 

z obowiązującymi przepisami uchwała w sprawie absolutorium wymaga opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, (opinię otrzymano w dniu 13 i 19 kwietnia br., tj. po wysłaniu materiałów 

na sesję). 



Ad. 7 Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2009 roku - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. 
 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, iż uzyskane opinie 

potwierdziły, iż nie ma żadnych zarzutów odnoszących się do wykonania budżetu. Przeprowadzona 

wcześniej procedura wykazała, iż wykonanie budżetu za rok 2009 oceniono pozytywnie, w związku z 

czym przystąpiono do udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał radnych z treścią projektu uchwały Nr XXXI/202/10 

w sprawie udzielenia absolutorium wraz z uzasadnieniem, po czym przystąpiono do głosowania. 

Uchwałę podjęto 20 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę. 
 

Ad. 8 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok 
(Nr XXXI/203/10). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę dokonania zmian w tegorocznym 

budżecie wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o wydatki w dziale 801. 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Powiatu Pani Elżbieta Grubizna oraz Naczelnik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu Pani Marzena Kazin. 

Radna Zofia Kotońska zapytała o kwotę 48.800 zł przeznaczoną na dokumentację techniczną 
dot. remontu korytarzy w Zespole Szkół w Chróścinie. 

Wyjaśnień na powyższe udzielił Starosta oraz Skarbnik Powiatu informując, iż w planie 

budżetowym to zadanie nazwane zostało jako „Projekt wymiany stropów i konstrukcji dachowej w ZS 

w Chróścinie”, natomiast w uzasadnieniu użyto skrótu mówiąc jedynie o pogarszającym się stanie 

prawego korytarza szkoły i konieczności opracowania projektu w tym zakresie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

b) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi (Nr XXXI/204/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w związku z zamiarem realizacji przez Gminę Dobrzeń Wielki modernizacji dróg gminnych i 

powiatowej w ramach wspólnego zadania musimy wyrazić zgodę na powierzenie tego zadania Gminie 

Dobrzeń Wielki. 

Komisja  Polityki Gospodarczej zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

c) powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi (Nr XXXI/205/10). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano także projekt uchwały dot. 

powierzenia Gminie Niemodlin zadania związanego z modernizacją drogi. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



d) powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi (Nr XXXI/206/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż na dzisiejszą sesję przygotowano również 
projekt uchwały dot. powierzenia Gminie Popielów zadania związanego z budową kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

e) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków z terenu powiatu opolskiego (Nr XXXI/207/10). 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował 

projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie dla dwóch parafii. Z 

uzasadnienia wynika, że procedura związana z przyznaniem tej dotacji została wyczerpana. 

Wnioski i przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie Komisja Budżetu i Komisja 

Polityki Społecznej. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

f) sprostowania uchwały Nr XXVIII/186/09 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 21 grudnia 

2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Nr 
XXXI/208/10). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z koniecznością sprostowania 

planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym Zarząd Powiatu przygotował również na dzisiejszą sesję projekt 

uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 25 

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów 

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 
 

W ramach dyskusji dot. remontu drogi w Polskiej Nowej Wsi głos zabrały: radna Zofia 

Kotońska, radna Hildegarda Lazik oraz radna Anna Raida. 

Pan Roman Figura zastępca Dyrektora Zarządu Dróg w Opolu poinformował, iż na 

przedmiotowe drodze trwają obecnie prace remontowe. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o terminie złożenia oświadczenia 

majątkowego. 

 
Ad. 10 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.25. 
 

Protokołowała: 
 

Małgorzata Andrejczuk 



 


