
Protokół Nr XXXIII/2010 

z trzydziestej trzeciej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
w dniu 9 września 2010 r. 

 

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 (17 radnych) prawomocności 

obrad zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad: 

 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej oraz przedłożenie   

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2010 roku. 
6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego, 

b) udzielenia z budżetu powiatu dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, 

c) udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

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

e) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego, 

f) zmiany uchwały nr XXXI/207/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji 

na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z 

terenu Powiatu Opolskiego, 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny, 

h) zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej, 

i)     zmiany Uchwały Nr XII/69/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w 

sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w 

Turawie, 

j)     zmiany Uchwały nr XXX/201/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. 

określającej na 2010 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

k) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 

działalności statutowej. 

 

7.Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8.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 

XXXII/2010 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 17 

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

 

Ad. 5  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej oraz 

przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. 
półrocze 2010 roku. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 30 sierpnia 2010 r. przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz na jego ręce informację o przebiegu wykonania budżetu za I. półrocze 

2010 r. Informację radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. 



Przybył radny Joachim Ebisch, radny Norbert Halupczok oraz radna Elżbieta Stolarczuk. 

Obecnych na Sali obrad 20 radnych. 

Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego, Pan Henryk Lakwa przedstawił 

informację dot. sprawozdania oraz Informację z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego (Nr XXXIII/217/10). 

 
Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy o 

finansach publicznych przyjmiemy nową uchwałę o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę do zapisu § 7 tego dokumentu proponując zmienić wyraz 

„odczytanie” na „przedstawienie”. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, jak należy rozumieć zamianę wyrazu „odczytanie” na 

„przedstawienie”. 

Starosta wyjaśnił, iż chodzi o to, aby radni otrzymawszy materiały na sesję zapoznali się z 

nimi i niekoniecznie były one w całości odczytywane na posiedzeniu. 

Na zapytanie radnego Tomasza Strzałkowskiego o zapis w § 2 pkt 6 projektu uchwały 

budżetowej Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż dotyczy to wszystkich osób prawnych i fizycznych, każdy 

może składać wnioski. 

Radny Tomasz Strzałkowski dodał, iż ideą jest, aby wnioski nie były składane na sesji, a np. 

na 7 dni przed, tak aby zarząd mógł się ustosunkować.  
Skarbnik udzieliła również odpowiedzi na zapytanie radnego Tomasza Strzałkowskiego o 

rodzaje upoważnień, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz o opinie komisji rady. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 19 

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

wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
b) udzielenia z budżetu powiatu dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Opolu (Nr 

XXXIII/218/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Policji w Opolu zwróciła 

się o przyznanie dotacji celowej w kwocie 250.000 zł przewidzianej w tegorocznym budżecie w 

ramach wyodrębnionych środków finansowych na zadania związane z ochroną środowiska z 

przeznaczeniem na pokrycie części wydatków modernizacyjnych polegających na wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej w ich budynku. Pierwotnie wnioskowali o środki finansowe w kwocie 250.000 

zł z przeznaczeniem na rozbudowę Systemu Wspomagania Dowodzenia stanowiska kierowania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Jednak MSWiA oraz Komenda Główna Policji podjęły decyzję o 

wyposażeniu wszystkich jednostek Policji w ww. system w całości pokrywając wszystkie koszty 

związane z jego wdrożeniem. Dlatego też zwrócili się do nas o zmianę zadania i przyznanie dotacji na 

prace modernizacyjne budynku. W związku z tym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w tej 

sprawie. 

Komisja Budżetu  oraz Komisja Polityki Gospodarczej nie są za zmianą zadania i przyznaniem 

Komendzie Miejskiej Policji w Opolu dotacji na remont budynku położonego w Opolu, wobec czego 

zaopiniowali projekt uchwały negatywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zaznaczył, iż o swoje mienie winno dbać ministerstwo. 

Radny Joachim Świerc poinformował, iż takiego samego zdania była Komisja Budżetu, 

wydając opinie negatywną do przedmiotowego projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Marek Parfimczyk przypomniał, iż 
zaplanowane w budżecie powiatu środki finansowe w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostały na 

rozbudowę Systemu Wspomagania Dowodzenia stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Policji w 

Opolu.  

Jednak w związku z faktem, że MSWiA oraz Komenda Główna Policji podjęły decyzje o 

wyposażeniu wszystkich jednostek Policji w ww. system, KMP w Opolu zwróciła się z prośbą o 



przeznaczenie ww. kwoty na pokrycie wydatków modernizacyjnych i inwestycyjnych w ramach 

kontynuacji prac polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników co w budynku 

KMP w Opolu przy ul. Powolnego 1. Zadanie to może być pokryte ze środków przeznaczonych na 

ochronę środowiska. 

Po zakończeniu dyskusji odczytano treść projektu uchwały i przystąpiono do głosowania, w 

wyniku którego 2 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – 

16. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została odrzucona. 

 

c) udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (Nr XXXIII/219/10). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, a co wynika z uzasadnienia dołączonego do 

projektu uchwały, iż w tegorocznym budżecie w ramach środków wyodrębnionych na zadania 

związane z ochroną środowiska przewidziano dotacje celowe dla Komendy Straży Pożarnej w Opolu, 

która może być przekazana za pośrednictwem Gminy Opole w ramach pomocy finansowej. Jej 

przekazanie może nastąpić po przyjęciu uchwały przez radę. 
Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 

pozytywnie. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż w podstawie prawnej wpisano błędnie „(Dz. 

U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)” winno być „(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)”. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Miasto Opole partycypuje w kosztach zakupu, gdzie będzie 

garażowany sprzęt. Natomiast radna Elżbieta Stolarczuk zapytała, czy ww. zadania kwalifikują się do 

finansowania ze środków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Pan Marek Parfimczyk udzielając odpowiedzi na powyższe wyjaśnił, iż Miasto Opole 

zakupiło samochód, a my dofinansowujemy jego wyposażenie. Samochód będzie garażował w Opolu, 

ale wykorzystywany będzie także na terenie naszego powiatu. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w 

budżecie Powiatu Opolskiego na rok bieżący i zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska ww. 

zadania kwalifikują się do finansowania ze środków ochrony środowiska. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały z uwzględnieniem ww. zgłoszonego błędnego zapisu, 

przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010r (Nr 

XXXIII/220/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę dokonania zmian w tegorocznym 

budżecie wyjaśniono nam w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały. 

Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Skarbnik Powiatu zgłosiła zmianę zapisu § 1 pkt 1) WYDATKI BIEŻĄCE” ppkt g) Dział 852 

– „POMOC SPOŁECZNA” Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – zwiększa się 
planowane wydatki o kwotę 15.326 zł w grupie zadań statutowych.”, a nie jak błędnie wpisano kwotę 
„68.326 zł”. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o zmiany dokonywane po stronie wydatków bieżących. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła zmiany. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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 XXXIII/221/10). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż zgodnie z zasadami i trybem udzielania dotacji celowej z 

budżetu powiatu na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych przewidziana w budżecie dotacja 

przyznawana jest po uprzednim przyjęciu uchwały w tej sprawie przez Radę. Dlatego też Zarząd 



Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji parafiom w Jełowej i w 

Prószkowie. 

Komisja Budżetu i Komisja Polityki Społecznej zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały 

pozytywnie. 

Starosta poinformował zebranych, iż w § 1 pkt 1 zamiast „w Grabinie” winno być „w Grabiu”. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
f) zmiany uchwały nr XXXI/207/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji 

na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z 

terenu Powiatu Opolskiego (Nr XXXIII/222/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano również na dzisiejszą sesję 
zmianę dotyczącą uchylenia Parafii w Prószkowie przyznanej w kwietniu br. dotacji, co związane jest  

z wcześniej przyjętą uchwałą. 
Komisja Budżetu i Komisja Polityki Społecznej zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały 

pozytywnie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (Nr 

XXXIII/223/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował również 
projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonej przy drodze powiatowej Gminie 

Łubniany. Działka jest zbędna dla celów drogowych, co wyjaśniono w uzasadnieniu dołączonym do 

projektu uchwały. 

Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

h) zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej (Nr 

XXXIII/224/10). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż na wniosek Zarządu Powiatu Oleskiego po 

podjęciu przedmiotowej uchwały zostanie zawarte porozumienie w sprawie udzielenia pomocy 

pedagogicznej dziecku z ich powiatu przez naszą poradnię w Ozimku na co jest potrzebna zgoda rady. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

i) zmiany Uchwały Nr XII/69/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w 
sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej 

w Turawie (Nr XXXIII/225/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia przygotowanego do 

projektu uchwały wynika, że likwidacja Domu Dziecka w Turawie na koniec 2010 roku jest 

niemożliwa. W placówce przebywa jeszcze 20 wychowanków. Dlatego też Zarząd Powiatu 

zaproponował przedłużenie terminu likwidacji tejże placówki do 2012 r. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 



Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż w podstawie prawnej zmieniono zapis „(Dz. U. Nr 

175, poz. 1362 ze zm.)” na „(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1360 z późn. zm.)”. 

Dyrektor PCPR Pani Elżbieta Ciupek poinformowała zebranych o działalności związanej ze 

znalezieniem miejsca dla wychowanków tego domu na terenie całej Polski. Na dzień dzisiejszy nie ma 

dla nich miejsca w innych placówkach. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały z uwzględnieniem ww. poprawki, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

j) zmiany Uchwały nr XXX/201/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. 
określającej na 2010 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

(Nr XXXIII/226/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zaproponowano zmiany wydatków 

przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Powiatu Opolskiego oraz Komisję Polityki Społecznej. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż w podstawie prawnej sprostowano zapis 

„(Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami) na „(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. 

zmianami)”. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

k) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej (Nr XXXIII/227/10). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku z nowelizacją ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski poprosił, aby w przyszłości staranniej przygotowywać uchwały: 

zakańczać zdania kropkami, określać punkty i podpunkty – stosować przyjęte zasady pisowni. 

Starosta zobowiązał Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich do uwzględnienia uwag 

radnego i w przyszłości staranniejszego przygotowywania uchwał. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o konieczności składania do dnia 12 września 

br. oświadczeń majątkowych radnych. 

Radna Zofia Kotońska zabrała głos w sprawie zaproszeń na dożynki powiatowo-gminne w 

Murowie oraz przygotowywania materiałów na sesję rady. 

Starosta wyjaśnił, iż zaproszenia na dożynki przygotowywała gmina Murów. Za zaistniałe 

błędy w przygotowanych projektach uchwał Starosta przeprosił.  

Radna Barbara Kamińska poinformowała zebranych, iż zaproszenia dla radnych powiatu były 

przygotowane jednak niestety nie zostały wysłane za co przeprosiła w swoim i pracowników 

odpowiedzialnych za niedopatrzenie. Ponadto podziękowała również radnej Annie Wolny-Miksa i 

radnemu Norbertowi Kapsowi za pomoc w przygotowaniach dożynek. 



Radna Elżbieta Stolarczuk zabrała głos w temacie dróg, a konkretnie zakrętu przy kościele 

parafialnym w Graczach, gdzie z uwagi na nasilający się transport bazaltu z pobliskiej kopalni w 

kierunku Żelaznej powstały koleiny. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pan Jacek Dziatkiewicz wyjaśnił, iż woda z 

posesji mieszkańców spływa na drogę i niszczy asfalt. 

Radna Helena Wojtasik zapytała, czy droga z Szydłowa do Opola może być otwarta do 

użytkowania w weekend wyłącznie dla rowerzystów. 

Pan Jacek Dziatkiewicz wyjaśnił, iż nie jest to droga publiczna w związku z tym tego typu 

ograniczenie nie jest możliwe. 

Radca prawny Pan Bronisław Ociepa potwierdził, iż jeśli droga ta jest drogą publiczną, musi 

być otwarta dla wszystkich jako ogólnodostępna. 

Starosta na zapytanie radnego Tomasza Strzałkowskiego o prace związane z boiskiem w 

Prószkowie wyjaśnił, iż budowa boiska jeszcze trwa. 

 

8. Zakończenie obrad sesji. 

 
Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.50. 

 
 

 


