
Protokół Nr I/2010 

z pierwszej Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 29 listopada 2010 r 

 

 

Pan Stefan Warzecha witając zebranych wyjaśnił, że I-szą sesję IV. kadencji rady zwołał 

zgodnie z art. 15  ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jako 

Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji. 

Następnie wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do czasu wyboru 

przewodniczącego rady, sesję prowadzić będzie radna seniorka Pani Anna Raida. 

Prowadzenie obrad przejęła Pani Anna Raida, dziękując za powierzenie jej tak zaszczytnej 

funkcji. 

 

Ad.1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad  

Radna Anna Raida otworzyła obrady sesji wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady I-szej sesji Rady 

Powiatu Opolskiego IV. kadencji.” Na podstawie listy obecności (24 radnych) stwierdziła 

prawomocność obrad. 

Głos zabrał radny Strzałkowski pytając o udział w sesji Pana Sędziego. Pani Sekretarz poinformowała 

zebranych, że Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu nie może uczestniczyć w 

obradach dzisiejszej sesji, dlatego też upoważnił swego zastępcę, Pana Huberta Pelkę, do wręczenia 

radnym zaświadczeń o wyborze. 

 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad 
Odpowiadając na zapytanie radnego T. Strzałkowskiego dotyczące wprowadzenia zmian w porządku 

obrad sesji, radca prawny, p. Małgorzata Dobrowolska oraz Sekretarz Powiatu wyjaśniły, że 

uprawnienie  przewodniczącego do zwołania sesji jest nierozerwalnie związane z autonomicznym 

prawem zaproponowania porządku jej obrad. Radni porządek ten na dzisiejszej sesji będą mogli 

zmienić dopiero po złożeniu ślubowania. Poproszono, aby dać możliwość prowadzącej obrady na 

dalsze prowadzenie obrad sesji, a ewentualne propozycje zmian do porządku obrad zgłaszać po 

ślubowaniu złożonym przez radnych.  

 

 Prowadząca obrady zapoznała radnych z nw. porządkiem obrad: 

 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu Opolskiego. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.  

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.  

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Opolskiego oraz Zarządu Powiatu Opolskiego. 

7. Przeprowadzenie głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego. 

8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego. 

9. Przejecie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego prowadzenia sesji od radnego seniora. 

10. Przeprowadzenie głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego. 

11.Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego 

12. Przeprowadzenie głosowania na wybór Starosty Opolskiego. 

13. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Starosty Opolskiego. 

14. Przeprowadzenie głosowania na wybór Wicestarosty Opolskiego. 

15. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Opolskiego. 

16. Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Zarządu Powiatu Opolskiego. 

17. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członków Zarządu Powiatu Opolskiego. 

18. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

19. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu Opolskiego 
Prowadząca obrady poinformowała, że Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu 

przygotował nowo wybranym radnym zaświadczenie o wyborze na radnego powiatu opolskiego. 



Wobec tego, że nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji rady, poprosił swego z-cę, Pana Huberta 

Pelkę, o ich wręczenie. Zastępca PKW w Opolu, składając gratulacje nowo wybranym radnym, 

wręczył zaświadczenia o wyborze na radnych powiatu opolskiego. Do obradujących dołączyła jedna 

spóźniona radna, której  również wręczono zaświadczenie o wyborze na radną Powiatu Opolskiego.  

 

Następnie Pani Anna Raida wyjaśniła, że zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym radny 

przed objęciem mandatu składa ślubowanie, proponując, że będzie wyczytywać nazwiska radnych, 

którzy złożą ślubowanie. I wszyscy radni w kolejności alfabetycznej złożyli uroczyste ślubowanie 

wypowiadając treść ślubowania:  

 „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 

suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 

Polskiej”.  

Treść ślubowania  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Uwag do protokołu z XXXV. sesji Rady Powiatu Opolskiego nie było. Protokół przyjęto 23 głosami 

(2 osoby wstrzymały się od głosu). 

 

Ad.5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym 
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 10 do 29 

listopada 2010 r., które dołącza się do protokołu. 

 

Ad.6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Opolskiego oraz Zarządu Powiatu Opolskiego 
Prowadząca obrady wyjaśniła, że przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady, który jest  

wybierany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady – należy powołać Komisję Skrutacyjną. Zgodnie z § 38 ust. 2 statutu powiatu 

Opolskiego głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród 

radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji. 

Radna Anna Raida zaproponowała powołanie 3-osobowej komisji, która przeprowadzi głosowanie na 

Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, Starostę, Wicestarostę oraz członków Zarządu. 

Wobec braku innych propozycji poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej 

spośród radnych. 

Radny Krzysztof Wysdak zgłosił kandydaturę radnego Joachima Świerca, radna Barbara Kamińska  

kandydaturę radnej Elżbiety Stolarczuk, a radny Tomasz Strzałkowski zaproponował radnego 

Tomasza Gabora.  Każdy z kandydatów wyraził zgodę na ich wybór do Komisji Skrutacyjnej.  

Prowadząca obrady zarządziła głosowanie. Radni przegłosowali nw. skład Komisji Skrutacyjnej 22 

głosami przy 3 głosach wstrzymujących się: 
1. Joachim Świerc 

2. Elżbieta Stolarczuk 

3. Tomasz Gabor 

 Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została radna Elżbieta Stolarczuk. 

 

Ad. 7. Przeprowadzenie głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego 
Radna Anna Raida poprosiła, aby Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania, a 

radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady. 

Radny Krzysztof Wysdak, w imieniu KW Mniejszość Niemiecka, zgłosił i przedstawił kandydaturę 
radnego Stefana Warzechy. Na zapytanie prowadzącej obrady kandydat Stefan Warzecha wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radna Helena Wojtasik, w imieniu KWW „Nasz Samorząd, zgłosiła i przedstawiła kandydaturę 
radnego Tomasza Strzałkowskiego. Na zapytanie prowadzącej obrady kandydat Tomasz Strzałkowski 

wyraził zgodę na kandydowanie. 



Wobec braku dalszych zgłoszeń radna Anna Raida zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o 

przystąpienie do pracy i rozdanie kart do głosowania.    

Na zapytanie radnego Edwarda Jędry radca prawny wyjaśniła, że przewodniczący rady jest  

wybierany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady. Wyjaśniła również radnym pojęcie bezwzględnej większości głosów.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z zasadami głosowania na 

przewodniczącego rady. Zapytała, czy Komisja powinna wydawać karty do głosowania  kandydatom. 

Radca prawny poinformowała, że radny nie powinien uczestniczyć w głosowaniu nad wyborem jego 

kandydatury na dane stanowisko lub funkcję, dlatego powinien odmówić przyjęcia karty do 

głosowania. W przeciwnym wypadku może przyczynić się do nieważności głosowania, jednak nie 

można mu odmówić prawa do głosowania i to on sam powinien zdecydować o tym czy bierze udział 

w głosowaniu czy nie.  

Komisja Skrutacyjna, wydając przygotowane karty do głosowania,  odnotowała na liście 

radnych nazwiska tych radnych., którym wręczyła karty do głosowania opatrzone pieczęcią Powiatu 

Opolskiego. Przystąpiono do głosowania. Na podstawie protokołu Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej ogłosiła, że radny Stefan Warzecha uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej i listę radnych, którym wręczono karty do głosowania w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady dołącza się do protokołu z sesji.  

 

Ad.8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego 
Przystąpiono do przegłosowania uchwały Nr I/1/10 stwierdzającej wybór Pana Stefana Warzechy na 

Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego. 

Prowadząca obrady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Opolskiego i zarządziła głosowanie. Za podjęciem ww. uchwały głosowało 20 osób, 5 osób 

wstrzymało się od głosu. 

 
Ad.9. Przejecie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego prowadzenia sesji od radnej 
seniorki 
Prowadząca obrady złożyła radnemu Stefanowi Warzesze serdeczne gratulacje i przekazała mu dalsze 

prowadzenie sesji. Nowo wybrany Przewodniczący, dziękując za wybór i zaufanie zapewnił radnych, 

że będzie pracować na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu.  

 

Ad. 10. Przeprowadzenie głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego. 

Radna Barbara Kamińska, w imieniu grupy radnych Platformy Obywatelskiej RP, zgłosiła 

kandydaturę radnej Zofii Kotońskiej na funkcję wiceprzewodniczącej rady, prezentując sylwetkę 
kandydatki. Na zapytanie prowadzącej obrady radna Z. Kotońska wyraziła zgodę na kandydowanie.   

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Przewodniczący Rady poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych 

z zasadami głosowania przypominając, że kandydat nie powinien brać udziału w głosowaniu. Komisja 

wydała przygotowane karty do głosowania opatrzone pieczęcią Powiatu Opolskiego. Odnotowała ich 

pobranie na liście radnych. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, radna Elżbieta Stolarczuk, zapoznała 

radnych z protokołem Komisji Skrutacyjnej ogłaszając, że radna Zofia Kotońska uzyskała 

bezwzględną większość głosów. Protokół Komisji Skrutacyjnej i listę radnych, którym wręczono karty 

do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dołącza się do protokołu z sesji.  

 

Ad.11.Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego 
Przystąpiono do przegłosowania uchwały Nr I/2/10 stwierdzającej wybór Pani Zofii Kotońskiej na 

Wiceprzewodniczącą Rady.  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu 

Ww. uchwała została podjęta 24 głosami, przy 1 wstrzymującym się. Nowo wybrana 

Wiceprzewodnicząca podziękowała radnym za wybór i zapewniła, że będzie godnie sprawować swoją 
funkcję. 
 



Ad.12. Przeprowadzenie głosowania na wybór Starosty Opolskiego 
Przystępując do wyboru Starosty Opolskiego, prowadzący obrady przypomniał, że zgodnie z art.27 

ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym,  rada powiatu wybiera bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę 
Opolskiego.  

Radny Krzysztof Wysdak w imieniu KW Mniejszość Niemiecka zaproponował kandydaturę radnego 

Henryka Lakwy na Starostę Opolskiego, prezentując jego kandydaturę. Na zapytanie 

Przewodniczącego rady Pan Henryk Lakwa wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty 

Opolskiego.  

Pan Henryk Lakwa, odpowiadając na zapytanie radnego T. Strzałkowskiego w sprawie wizji rozwoju 

powiatu, koncepcji funkcjonowania, siedziby starostwa oraz planowanych inwestycji, poinformował 

zebranych o wykorzystaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego, kontynuacji inwestycji 

drogowych  czy tych realizowanych w obiektach placówek oświatowych, domach dziecka bądź 
związanych z remontem siedziby. Przypomniał również o konieczności spłaty zobowiązań przejętych 

w związku z restrukturyzacją SP ZOZ w Ozimku. 

Natomiast, odpowiadając radnemu Konradowi Denderze o wspomaganiu bogatych gmin, wyjaśnił, że 

to gminy przekazują nam pomoc finansową na budowę dróg powiatowych. Zawsze decyzję ostateczną 
podejmuje rada powiatu podejmując stosowne uchwały. 

Innych kandydatów na Starostę Opolskiego nie zgłoszono. Przewodniczący poprosił Komisję 
Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. Przed głosowaniem przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

zapoznała zebranych z zasadami głosowania. Komisja, wydając przygotowane karty do głosowania, 

odnotowała nazwiska tych radnych, którym wręczyła karty do głosowania opatrzone pieczęcią 
Powiatu Opolskiego.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, radna Elżbieta Stolarczuk, stwierdziła, zapoznała 

zebranych z protokołem Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z którym kandydat Pan Henryk Lakwa uzyskał 

wymaganą bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady. Protokół Komisji Skrutacyjnej i 

listę radnych, którym wręczono karty do głosowania w sprawie wyboru Starosty Opolskiego dołącza 

się do protokołu z sesji.  

 

Ad.13. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Starosty Opolskiego 
Przystąpiono do przegłosowania uchwały Nr I/3/10 stwierdzającej wybór Pana Henryka Lakwy na 

Starostę Opolskiego.  

Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru Starosty Opolskiego. 

Ww. uchwała została podjęta 22 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się. 
Starosta, dziękując za wybór,  zapewnił zebranych, że będzie współpracował ze wszystkimi, tak jak to 

robił do tej pory.  

 

Ad.14. Przeprowadzenie głosowania na wybór Wicestarosty Opolskiego 
Przystąpiono do wyboru Wicestarosty Opolskiego. Przewodniczący wyjaśnił, że rada powiatu wybiera 

wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.  

Następnie poprosił Starostę Opolskiego o zgłoszenie kandydata na Wicestarostę. 
Starosta zaproponował kandydaturę Pani Leonardy Płoszaj na funkcję Wicestarosty Opolskiego. 

Przedstawiając jej sylwetkę wspomniał o przebiegu jej pracy zawodowej, posiadanym wykształceniu 

oraz dotychczasowej współpracy jako członka zarządu. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie 

na funkcję wicestarosty 

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przed głosowaniem 

przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania. Wydając przygotowane karty do 

głosowania, na liście radnych odnotowała nazwiska tych radnych, którym wręczyła karty do 

głosowania opatrzone pieczęcią Powiatu Opolskiego.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, radna Elżbieta Stolarczuk, odczytując protokół 

wyjaśniła, że kandydatka Pani Leonarda Płoszaj uzyskała wymaganą większość głosów ustawowego 

składu rady. Protokół Komisji Skrutacyjnej i listę radnych, którym wręczono karty do głosowania w 

sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego dołącza się do protokołu z sesji. 

 



Ad.15. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Opolskiego 
Przystąpiono do przegłosowania uchwały Nr I/4/10 stwierdzającej wybór Pani Leonardy Płoszaj na 

Wicestarostę Opolskiego..  

Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty 

Opolskiego. 

Ww. uchwała została podjęta 21 głosami, przy  4 głosach wstrzymujących się. 
Pani Płoszaj podziękowała za poparcie i za zaufanie, którą radni ją obdarzyli.  

 

Ad.16. Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przystąpiono do wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego. Przewodniczący przypomniał, że 

członkowie zarządu również wybierani są przez  radę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 61 

statutu powiatu opolskiego w skład zarządu wchodzą: starosta, wicestarosta i 3 członków zarządu. 

Dlatego też wybieramy 3 członków Zarządu – poinformował Przewodniczący.  

Następnie poprosił Starostę Opolskiego o zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Powiatu 

Opolskiego.  

Starosta zaproponował następujących kandydatów: 

1. Krzysztofa Wysdaka 

2. Barbarę Kamińską, 
3. Sybillę Stelmach 

Następnie przedstawił sylwetki kandydatów. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał kandydatkę Barbarę Kamińską czy nadal poważnie traktuje wybory na 

Wójta Gminy Murów. Radna Kamińska zapewniła, że zarówno wybory na wójta jak i na członka 

zarządu traktuje jak najbardziej poważnie i będzie pracowała na rzecz społeczności lokalnej. 

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. Przed głosowaniem 

przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania. Komisja, wydając przygotowane 

karty do głosowania, na liście radnych odnotowała nazwiska tych radnych, którzy pobrali karty do 

głosowania opatrzone pieczęcią Powiatu Opolskiego. Radni głosowali kolejno na każdego z 

kandydatów, otrzymując po 3 karty z nazwiskiem zgłoszonych kandydatów. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, radna Elżbieta Stolarczuk, zapoznając zebranych z 

protokołem Komisji Skrutacyjnej, poinformowała, że nw. kandydaci uzyskali wymaganą większość 
głosów ustawowego składu rady: 

1. Krzysztof Wysdak 

2. Barbara Kamińska 

3. Sybilla Stelmach 

Protokół Komisji Skrutacyjnej i listę radnych, którym wręczono karty do głosowania w 

sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego dołącza się do protokołu z sesji. 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członków Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przystąpiono do przegłosowania uchwały Nr I/5/10 stwierdzającej wybór: 

1. Krzysztofa Wysdaka 

2. Barbary Kamińskiej 

3. Sybilli Stelmach 

na członków Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Radny T. Strzałkowski zapytał dlaczego projekt uchwały sugeruje, że członkowie zarządu muszą być 
radnymi. Sekretarz Powiatu poinformowała, iż rzeczywiście kandydaci na członków zarządu nie 

muszą być radnymi, ale dokonany wybór wskazuje, że wybrano na członków Zarządu radnych, a 

projekcie uchwały rzeczywiście można było napisać również Pan/i/. 

Przewodniczący zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 

Opolskiego. 

Ww. uchwała została podjęta 19 głosami, przy  6 głosach wstrzymujących się. 
Kandydaci podziękowali za wybór na członków Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

 



Przystąpiono do przekazania komunikatów. 

Przewodniczący poinformował radnych, że wraz z materiałami na sesję otrzymali dokumenty 

potrzebne im do wykonywania pracy radnego: 

 

ustawę o samorządzie powiatowym, 

statut przyjęty przez radę w dniu 5 listopada 2009 r.., który został ogłoszony w dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 1113 z dnia 22 grudnia 2009 r. 

uchwałę z 9 września 2009 r. w sprawie prac nad trybem uchwały budżetowej 

 

Wyjaśnił, że wszystkie protokoły z sesji i uchwały podejmowane przez radę publikowane są na stronie 

BIP Powiatu Opolskiego.  

 

 Na następnej sesji rada dokona wyboru składów Komisji Stałych, których wykaz i zakres 

działania wyszczególniony jest w załączniku Nr 5 do naszego Statutu. 

 

Mamy 4 komisje:  

 

Komisję Rewizyjną, 
Komisję Budżetu, 

Komisję Polityki Społecznej, 

Komisję Polityki Gospodarczej 

 

Zgodnie z § 50 ust. 7 naszego Statutu propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym 

składzie przedstawia przewodniczący rady powiatu – na wniosek zainteresowanych radnych, klubu 

radnych lub komisji. Dlatego tez zainteresowani mogą przedstawiać na ręce przewodniczącego rady 

lub za pośrednictwem Biura Rady propozycje składu osobowego komisji, które zostaną powołane na 

następnej sesji. Wyjaśnił, że Biuro Rady znajduje się w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. 

Piastowska 14, pokój 50. W Biurze Rady znajduje się dokumentacja Rady Powiatu, tam też będzie 

można zapoznać się również z protokołami sesji.  

 

 Ponadto  poinformował, że zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym, radni 

zobowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz inne oświadczenia i 

informacje w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, dlatego też otrzymali w dniu dzisiejszym 

druki tych oświadczeń, które po wypełnieniu proszę składać w zaklejonej kopercie  na moje ręce lub w 

Biurze Rady. Poprosił o zachowanie terminu, ponieważ w przypadku naruszenia ustawowych 

terminów radnemu nie przysługuje dieta do czasu złożenia oświadczenia. 

 A zgodnie z art. 190 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików 

województw, radny nowej kadencji samorządów w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia 

majątkowego będzie z mocy prawa tracił mandat. 

    

Ad.18. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Radna Leonarda Płoszaj w imieniu Platformy obywatelskiej, odpowiadając na zapytanie radnego T. 

Strzałkowskiego, wyjaśniła, że zdecydowano się na koalicję z Mniejszością Niemiecką (po 

rozmowach z innymi) doceniając dotychczasową dobrą współpracę z radnymi Mniejszości czy 

Starostą Opolskim. 

Ad.19. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 13.05 wypowiadając formułę „Zamykam obrady I. sesji 

Rady Powiatu Opolskiego IV. kadencji”. 

 

Protokołowała:  

 

Aneta Raik 

 
 


