
Protokół Nr XXXII/2010 

z trzydziestej drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu rozpoczął posiedzenie o godz.10.00, przywitał radnych, 

członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości. Po stwierdzeniu, na podstawie 

listy obecności (18 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) udzielenia pomocy finansowej gminom na usuwanie skutków powodzi, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r, 

c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze, 

d) zabezpieczenia w formie weksla in blanco dofinansowania zadania „Budowa boiska 

piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie – poprawa dostępu do infrastruktury sportowej”, 

e) zmiany Uchwały nr XXVI/165/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta, 

f) powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi, 

g) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”, 

h) zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 

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 XXXI. sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Wicestarosta przedstawił informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

Ad. 6    Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a)      udzielenia pomocy finansowej gminom na usuwanie skutków powodzi (Nr 
XXXII/209/10). 

 
Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje udzielić pomocy finansowej, w łącznej 

kwocie 50.000 zł, gminom z powiatu opolskiego, które najbardziej zostały poszkodowane w wyniku 

tegorocznej powodzi. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie, wnioskując jednocześnie 

zmianę kwoty pomocy dla gmin Popielów i Ozimek i przyznać dla Miasta i Gminy Ozimek kwotę 

8. 000 zł, a Gminie Popielów 10. 000 zł. Przewodniczący Komisji Budżetu, uzasadniając wniosek 

wyjaśnił, że Komisja wzięła pod uwagę liczbę zalanych gospodarstw domowych, w gminie Ozimek 

było ich 6, a w gminie Popielów 150. Radny Krzysztof Koźlik zapytał o źródło przedstawianych 

danych liczbowych, w jego ocenie w samym Ozimku było 6 zalanych gospodarstw, w całej gminie na 



pewno było ich kilkadziesiąt. Sekretarz wyjaśniła, że są to dane na dzień sporządzenia dokumentu, 

nawet jeśli się zmieniły, różnice nie są aż tak duże. Wicestarosta dodał, że dane te otrzymaliśmy od 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego gminy zgłaszały szkody spowodowane 

przez powódź, jest to zatem kwestia rzetelności podawanych informacji przez gminy. Radny Norbert 

Halupczok, jako członek sztabu kryzysowego gminy Ozimek, poinformował, że prawdą jest, że 

zalanych było 6 gospodarstw, reszta to były podtopienia. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu. 12 radnych głosowało za 

przyjęciem wniosku, 3 osoby były przeciwne i 3 wstrzymały się od głosu, wobec czego wniosek 

Komisji został przyjęty. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na 

usuwanie skutków powodzi z uwzględnieniem wniosku Komisji Budżetu i zarządził głosowanie nad 

ww. uchwałą. 

Radni podjęli ww. uchwałę (Nr XXXII/209/10) 17 głosami (przy 1 głosie wstrzymującym się). 

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

(Nr XXXII/210/10). 
Przewodniczący poinformował, że potrzebę dokonania zmian w tegorocznym budżecie wyjaśniono w 

uzasadnieniu do projektu uchwały. Zgłoszono również autopoprawkę do zmian o wprowadzenie w 

dziale 852 dotacji na dofinansowanie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki 

pozytywnie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o:  

- remonty przewidziane w grupie „zadań statutowych” w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 

60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował radnego, że z uwagi na 

długą zimę, kwota 350.000 zł przeznaczona zostanie na bieżące remonty dróg i remonty chodników. 

Trudno powiedzieć jakie drogi będą remontowane – zakończył swoją wypowiedź dyrektor 

Dzaitkiewicz. 

- dział 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego”, który zwiększa się o kwotę 60.000 zł w grupie „zadań statutowych”. Wicestarosta 

wyjaśnił, że kwota 12.000 zł zostanie wydatkowana na wykonanie pamiątkowego medalu 

upamiętniającego sylwetkę ks. dr Jana Dzierżona. Zarząd zwróci się do Fundacji Polsko-Niemieckiej z 

prośbą o dofinansowanie tego projektu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wykonanie 

artykułów promocyjnych powiatu i współfinansowanie produkcji filmowych.     

- dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami”. Pani Natalia Mróz-Złoty poinformowała, że wpłynęły jeszcze dwa wnioski: 

na remont kościoła parafialnego w Łubnianach i ponowny wniosek o zwiększenie środków 

finansowych na remont kościoła w Prószkowie. Kwota przewidziana w tegorocznym budżecie została 

przyznana na dwa wnioski, które wpłynęły wcześniej.  

Zgodnie z zasadami i trybem przyjętym przez radę dotyczącymi udzielania dotacji na zabytki, wnioski 

złożone po 30 marca mogą być rozpatrywane w miarę posiadanych środków, dlatego Zarząd 

zawnioskował o zwiększenie środków na ten cel w tegorocznym budżecie. 

 

Następnie radny T. Strzałkowski zgłosił wniosek o zmniejszenie w dziale 750 –„Administracja 

publiczna” w rozdziale 75075 proponowanej kwoty na promocję do 10.000 zł, a kwotę 50.000 zł 

proponuje przeznaczyć na zadanie inwestycyjne, tj. budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. 

Danieckiej w Ozimku. Radny uważa, że promocja jest ważna, ale niewiele z tego zostaje. Radny K. 

Górski zaproponował, aby wniosek skierować do Komisji Budżetu celem zaopiniowania. Dyrektor 

ZDP w Opolu wyjaśnił, że w tym roku przewidziano przerwę w robotach na tej drodze. Radna I. Łysy-

Cichon przypomniała, że każdy mógłby zgłosić w swojej gminie drogę do remontu, a nie o to przecież 

chodzi.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Strzałkowskiego. Wniosek nie przeszedł 

(przy 13 głosach  „przeciw”, 3 „ wstrzymujących się” i 2 „za”).   

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2010 r. Radni podjęli ww. uchwałę (Nr XXXII/210/10) 16 głosami przy 2 głosach 



„wstrzymujących się” o treści uwzględniającej zgłoszoną autopoprawkę, którą radni otrzymali przed 

sesją. 

 
c)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I 

półrocze (Nr XXXII/211/10) 

 
W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych przygotowano nową uchwałę dot. 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze – 

wyjaśnił Przewodniczący. 

Komisja  Budżetu zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (18 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXII/211/10). 

 
d)      zabezpieczenia w formie weksla in blanco dofinansowania zadania „Budowa boiska 

piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w 
Prószkowie – poprawa dostępu do infrastruktury sportowej” (Nr XXXII/212/10) 

 
Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę podjęcia 

tej uchwały. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał czy umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia jest standardowa. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedziała, że tak.   

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (18 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXII/212/10). 

 
e)      zmiany Uchwały nr XXVI/165/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta (Nr XXXII/213/10) 

 
Jak wynika z uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały, Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić 

zmianę w uchwale podjętej w ubiegłym roku dot. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

beneficjenta – w miejsce Henryka Lakwy – Starosty Opolskiego  wpisać Irenę Łysy-Cichon – członka 

Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby w paragrafie 1 „ust. 1” zamienić na „pkt. 1”, gdyż uchwała 

nie ma ustępu 1, tylko paragraf 1. Z wnioskiem radnego zgodziła się p. B. Czyż, radca prawny.  

Przewodniczący odczytał projekt ww. uchwały z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przez 

radnego. 

Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (18 głosami) podjęli ww. uchwałę (Nr 

XXXII/213/10). 

 
f)        powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi (Nr XXXII/214/10) 

 
Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że środki finansowe przewidziane w tegorocznym 

budżecie, jako dotacja na drogę powiatową dla gminny Popielów, ostatecznie przeznaczone zostaną na 

zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci 

wodociągowej w Kurzniach”. Po podjęciu uchwały, przyjęta na poprzedniej sesji uchwała zostaje 

uchylona. 
Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (18 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXII/214/10). 

 



g)      przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” (Nr 

XXXII/215/10) 

 
Przystępując do podjęcia uchwały prowadzący obrady wyjaśnił, że przygotowany projekt uchwały 

dotyczy przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. Przesłany projekt 

uchwały zawierał błąd. Właściwa kwota to 18.411,78 zł, a nie 14.474 zł. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie z uwzględnieniem właściwej kwoty. 

Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (18 głosami) podjęli ww. uchwałę (Nr 

XXXII/215/10). 

 
h)      zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Nr XXXII/216/10) 

 
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały przygotowano także zmiany planu finansowego 

funduszu celowego na 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym – wyjaśnił Przewodniczący. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (18 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXII/216/10). 

 
Ad. 7  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Głos zabrali kolejno: 

- radny N. Halupczok -  w sprawie danych dot. liczby zalanych i podtopionych gospodarstw 

domowych oraz  działań, które powinny być podjęte w celu zniwelowania zagrożeń związanych z 

powodzią, zwłaszcza jeśli chodzi o Hutę Szkła w Jedlicach. Wyczerpującej odpowiedzi na zapytanie 

radnego udzielił Wicestarosta, podkreślając, że za zabezpieczenie wałów przed powodzią odpowiada 

Urząd Marszałkowski, a za regulację pracy zbiorników wodnych Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował, że Urząd Marszałkowski otrzymał 

promesę 10 mln zł na remont wałów, a Ministerstwo Finansów ma uruchomić 108 mln ze środków 

rezerwowych na usuwanie szkód związanych z powodzią.  

Ponadto radny Halupczok zapytał o odkomarzanie terenów. Przewodniczący rady, udzielając 

odpowiedzi czy będą podejmowane takie czynności poinformował, że takie działania podejmują 

gminy. 

Następnie oddano głos Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, który poinformował 

radnych o możliwości skorzystania z dodatkowych środków w ramach programu aktywizacji 

bezrobotnych na terenach objętych powodzią.  

- radny T. Strzałkowski zapoznał zebranych z treścią odpowiedzi uzyskanej z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu na jego pismo dot. przekazania radnym projektu uchwały w sprawie  

udzielenia Zarządowi absolutorium. Chciałby, przed następnym głosowaniem, mieć możliwość 

zapoznania się z treścią uchwały przed sesją. Ponadto zabrał głos w sprawie przebiegu otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione 

podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej zgodnie programem 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. Szczegółowych informacji nt. uchybień 

stwierdzonych przez Komisję udzieliła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  

- radny N. Halupczok-  zaprosił zebranych do zwiedzenia nowo otwartego Dinoparku w Krasiejowie. 

 
Ad. 8 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Radni zakończyli obrady o godz.11.35. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 



 

 
 

 


