
Protokół Nr XXXIV/2010 

z trzydziestej czwartej Sesji Rady Powiatu Opolskiego III kadencji 
z dnia 15 października 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 (20 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) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i 

jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 

c) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania, 

d) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności 

statutowej, 

e) zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową realizację projektu pn. 

„Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości”, 

f) przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

g) przyjęcia do realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów – edycja II 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

h) 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. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący oddał głos szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pułkownikowi Andrzejowi 

Kućmierzowi oraz z-cy komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień, majorowi Janowi Rybakowi, 

którzy, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mianowali Starostę Opolskiego na stopień 

podporucznika. Starosta otrzymał ww. nominację za szeroko rozumianą obronność kraju. Starosta 

podziękował Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich oraz jego współpracownikom za coroczne 

przygotowywanie naboru. 
 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Protokół z XXXIII. sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Starosta 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 2010 r. (Nr 

XXXIV/227/10) 
 

 Przewodniczący poinformował, że potrzebę dokonania zmian w tegorocznym budżecie wyjaśniono w 

uzasadnieniu do projektu uchwały. Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 

pozytywnie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o wydatki ze środków budżetu powiatu na realizację projektu 

ograniczenia niskiej emisji w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu. Skarbnik wyjaśniła, 

że w związku ze zmianą decyzji Zarządu Województwa Opolskiego, tylko Dom Dziecka w 

Chmielowcach będzie realizował w roku bieżącym zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w 

jednostkach organizacyjnych powiatu opolskiego”, pozostałe planowane jednostki ww. zadania będą 

realizowały w roku przyszłym, środki zaplanowane na ten cel nie przepadają, zostają jedynie 

przesunięte. 

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

Opolskiego na 2010 r. Radni podjęli ww. uchwałę (Nr XXXIV/227/10) jednogłośnie (20 głosami). 

 

b). określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i 

jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Nr XXXIV/228/10) 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przyjmiemy uchwałę o zasadach i trybie udzielania ulg w 

spłacie należności pieniężnych. 

Komisja  Budżetu zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXIV/228/10). 

 
c). określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do 

sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
zleconego zadania (Nr XXXIV/229/10) 
 

Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały wyjaśniono 

potrzebę podjęcia tej uchwały. 

Komisja  Budżetu zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał do kogo adresowana jest ww. uchwała. Skarbnik wyjaśniła, że jest ona 

skierowana do organizacji pozarządowych i może znaleźć zastosowanie m.in. na zadania z zakresu 

dróg publicznych, promocji powiatu, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Wnioski o dotacje 

będą badane pod względem formalnym i merytorycznym w wydziałach starostwa. Powiat również 

może zlecić wykonanie jakiegoś projektu organizacjom pozarządowym. 

Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli ww. uchwałę (Nr 

XXXIV/229/10). 

 
d). określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej (Nr XXXIV/230/10) 

 
Przewodniczący przypomniał, że na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego. Jednak w 

związku z tym, że stanowi ona akt prawa miejscowego, musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, dlatego też należy podjąć ją ponownie z uwzględnieniem tego 

wymogu.  Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXIV/230/10). 



 

e). zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową realizację 
projektu pn. „Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości” (Nr XXXIV/231/10) 

 
Przystąpiono do przyjęcia uchwały dot. zabezpieczenia w formie weksla In blanco. 

Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXIV/231/10). 

 
f). przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr XXXIV/232/10) 
 

Przewodniczący poinformował, że radni zatwierdzą również realizację projektu pn. Aktywna młodzież 

z Powiatu Opolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXIV/232/10). 

 

g). przyjęcia do realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów – edycja II 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr XXXIV/233/10) 

 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów 

– edycja II.  

Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXIV/233/10). 

 

h). 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 

XXXIV/234/10) 
Przewodniczący poinformował, że przygotowano również zmianę uchwały dot. zadań i środków przez 

przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Społecznej nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie (20 głosami) podjęli 

ww. uchwałę (Nr XXXIV/234/10). 

 

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

- radny J. Kopij – w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół w Niemodlinie. Starosta poinformował, że 

projekt rozbudowy szkoły został wstrzymany z uwagi na bardzo słaby nabór na rok szkolny 

2010/2011.  

- radna H. Lazik -  w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

położonej w Chmielowicach, należącej do PKP SA. Dyrektor ZDP w Opolu wyjaśnił, że sprawa 

nabycia ww. działki została przekazana do realizacji Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa.  

- radny K. Górski – w sprawie dyżurów aptek w Niemodlinie. Wyczerpującej informacji w tej sprawie 

udzielił Starosta oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, informując, że apteki nie wyrażają 

zgody na prowadzenie dyżurów w porze nocnej w dni wolne od pracy oraz święta. 



- radna Z. Kotońska – w sprawie niespójnych informacji dot. mieszkań w budynkach 1,2, 9 przy 

Pomologii w Prószkowie, udzielonych przez Starostę w odpowiedzi na jej interpelację, piśmie 

wystosowanym do mieszkańców na Pomologii w Prószkowie oraz w radiu. Wyczerpującej informacji 

w tej sprawie udzielił Starosta zapewniając, że radna mogła odnieść takie wrażenie, gdyż dziennikarze 

publikują czasem tylko fragment wypowiedzi. Decyzja o ewentualnej sprzedaży budynków zostanie 

przedłożona radnym pod głosowanie na sesji. 

- radna E. Stolarczuk – w sprawie podziękowań dla ZDP w Opolu za wykonanie prac przy zakręcie w 

Graczach (usytuowanego przy kościele) oraz uszkodzonego pobocza drogi powiatowej w 

Gościejowicach. Dyrektor ZDP w Opolu zapewnił, że dopilnuje, aby droga oraz pobocza zostały 

odtworzone. 

- radny N. Halupczok – w sprawie wstrzymanych prac przy ul. Danieckiej w Ozimku oraz usunięcia 

wyrw przy drodze Ozimek – Krasiejów. Dyrektor ZDP w Opolu wyjaśnił, że remont ul. Danieckiej w 

Ozimku został wstrzymany na korzyść remontu drogi w Brzezinach, jest przewidziana w planie na 

2011 rok. Dyrektor zapewnił, że w miarę możliwości finansowych, droga Ozimek – Krasiejów 

zostanie naprawiona (kolejność remontów była konsultowana przez Wicestarostów na sesji Rady 

Miejskiej w Ozimku). 

- radna H. Wojtasik – w sprawie dziur przed przejazdem kolejowym w Szydłowie oraz niwelacji 

terenu przy drodze Komprachcice – Szydłów. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że dziury przed 

przejazdem zostaną załatane, natomiast jeśli chodzi o niwelację terenu przy drodze Komprachcice – 

Szydłów, to wykonawca  teren ten zniwelował na pewno. 

 - radna E. Stolarczuk -  w sprawie współpracy Powiatu Opolskiego z Gminą Niemodlin w kwestii 

budowy chodnika w Magnuszowicach. Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że na razie nie podjęto 

żadnych rozmów w tej sprawie.  

Radna Stolarczuk skierowała również słowa krytyki pod adresem, obecnego na sali obrad, redaktora 

„Nowin Nyskich”, który zamieścił informację w prasie o nieobecnościach radnej na sesjach.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Radni zakończyli obrady o godz. 11.15. 

 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 
 
 

 

 

 

 

 


