
Protokół Nr II/2010 

z drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 10 grudnia 2010 r. 

 

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

przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości.  

Następnie otworzył obrady sesji wypowiadając formułę: „Otwieram obrady II-ej sesji Rady 

Powiatu Opolskiego.” 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi 

quorum do podejmowania decyzji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego, 

b) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego, 

c) ustalenia składu osobowego Komisji  Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego, 

d) ustalenia składu osobowego Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego, 

e) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego. 
 

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego, 

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

c) 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, 

d) wydania opinii. 
 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przed rozpoczęciem sesji radni 

otrzymali wyprawkę p.n. „Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010”. Materiał statystyczny 

został przygotowany przez Urząd Statystyczny w Opolu.  
 

Przybył radny Leonard Pietruszka – obecnych na sali obrad 22 radnych. 
 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

I/2010 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2010 r. Ponieważ żaden z radnych nie 

wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 

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). 
 

Przybyła radna Elżbieta Stolarczuk – obecnych na sali obrad 23 radnych. 
 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady oddał głos przybyłej na posiedzenie rady Pani 

Ewie Szkic-Czech Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, która omówiła przygotowane 

opracowanie.  
 

Przybyła radna Barbara Kamińska – obecnych na sali obrad 24 radnych. 

 
Ad. 6 Podjęcie uchwał: 



 Przed przystąpieniem do ustalenia składów osobowych komisji stałych rady Przewodniczący 

Rady przypomniał, że w zał. nr 5 Statutu Powiatu Opolskiego wyszczególniono komisje rady, gdzie 

określono również zadania poszczególnych komisji. Zgodnie z art. 50 Statutu przewodniczących 

komisji, ich zastępców oraz pozostałych członków komisji powołuje rada powiatu ze swego grona w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie 

swej działalności, realizują jej wytyczne, przedkładają swoje plany pracy oraz sprawozdania z 

działalności. Komisje działają w składach osobowych nie większych niż 5 osób. W zakresie 

działalności merytorycznej wszystkim członkom komisji przysługują te same uprawnienia. 

Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia 

przewodniczący rady powiatu – na wniosek zainteresowanych radnych, klubu radnych lub komisji. 

Przewodniczący Rady zaproponował powołanie 5-cio osobowych składów komisji.  

Ponieważ innych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 

głosowało „za” powołaniem 5-cio osobowych składów poszczególnych komisji. 
 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał propozycje składów osobowych 

poszczególnych komisji Klubu Mniejszości Niemieckiej, klubu Platformy Obywatelskiej RP oraz 

deklaracje pracy w komisjach poszczególnych radnych: 
 

Pani Heleny Wojtasik – Komisja Polityki Społecznej, 

Pana Tomasza Gabora – Komisja Polityki Gospodarczej, 

Pana Tomasza Strzałkowskiego – Komisja Rewizyjna, 

Pan Konrad Dendera – Komisja Gospodarcza, 

Pani Agnieszka Zakrzewska – Komisja Polityki Społecznej. 
 

a) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego (Nr 
II/6/10). 
 

Zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Klub Platformy Obywatelskiej RP zaproponował na 

Przewodniczącego Komisji Budżetu Panią Annę Wolny-Miksa. 

Radna Anna Wolny-Miksa wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono, zatem 

przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania radna Anna Wolny-Miksa została wybrana na 

Przewodniczącego Komisji Budżetu 23 głosami „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 
 

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu. 

Klub Mniejszości zaproponował na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu Pana Joachima 

Świerca. Radny Joachim Świerc wyraził zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono, 

zatem przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania radny Joachim Świerc został wybrany na 

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu 23 głosami „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 
 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Budżetu. 

Klub Mniejszości Niemieckiej zaproponował na członków Komisji Budżetu: 

- Panią Annę Raidę, 
- Pana Krystiana Cichosa. 

Obydwoje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji Budżetu. 
 

Klub PO zaproponował na członka Komisji Budżetu: 

- Panią Elżbietę Stolarczuk. 

Radna Elżbieta Stolarczuk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni głosują na każdego kandydata osobno. 

Innych propozycji nie zgłoszono zatem przystąpiono do głosowania, w wyniku którego za 

kandydaturą radnej Anny Raidy głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, za 

kandydaturą radnego Krystiana Cichos głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 

za kandydaturą radnej Elżbiety Stolarczuk głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała się od 

głosowania. 



Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania członkami Komisji Budżetu zostali 

wybrani: Anna Raida, Krystian Cichos, Elżbieta Stolarczuk. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Budżetu z nazwiskami wcześniej wybranych osób. 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 
 

b) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego 
(Nr II/7/10). 
 

Przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Klub Mniejszości na Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej zaproponował Pana Leonarda Pietruszkę. 
Radny Leonard Pietruszka wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zgłosił i przedstawił kandydaturę radnej Heleny Wojtasik. 

Radna Helena Wojtasik wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Następnie radny Tomasz Strzałkowski poprosił o przedstawienie dorobku zawodowego radnego 

Leonarda Pietruszki. 

Radny Krzysztof Wysdak przedstawił kandydaturę Leonarda Pietruszki. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni głosują na każdego kandydata osobno. 

Innych propozycji nie zgłoszono, zatem przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania za 

kandydaturą radnego Leonarda Pietruszki głosowało 17 radnych, za kandydaturą radnej Heleny 

Wojtasik głosowało 5 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. 

Przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej został wybrany radny Leonard Pietruszka. 
 

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. 

Klub Platformy Obywatelskiej RP zaproponował na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej Panią Agnieszkę Grodziecką-Makulską. 
Ponieważ ww. radna nie uczestniczyła w sesji, radna Barbara Kamińska wyjaśniła, że kandydatka 

wyraża zgodę na kandydowanie jednak ze względów osobistych nie mogła przybyć na sesję.  
Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę, iż bez pisemnego upoważnienia, nie możemy tejże 

kandydatury rozpatrywać.  
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie spośród obecnych na sesji radnych 

kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji polityki Społecznej. 

Radny Krzysztof Wysdak w imieniu Klubu Mniejszości Niemieckiej zgłosił radną Teresę Juros za 

Zastępcę Komisji Polityki Społecznej. 

Radna Teresa Juros wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych propozycji nie zgłoszono, zatem przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania radna 

Teresa Juros została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 22 głosami 

„za”, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. 
 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Polityki Społecznej. 

Klub Platformy Obywatelskiej RP zaproponował na członka Komisji Polityki Społecznej: 

- Pana Edwarda Jędrę. 
Radny Edward Jędra wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż deklaracje pracy w Komisji wyrazili również:  
- Pani Helena Wojtasik 

- Pani Agnieszka Zakrzewska. 

Wyżej wymienione radne wyraziły zgodę na kandydowanie. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni głosują na każdego kandydata osobno. 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego za kandydaturą radnego Edwarda Jędry głosowało 23 

radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, za kandydaturą radnej Heleny Wojtasik głosowało 24 



radnych, za kandydaturą radnej Agnieszki Zakrzewskiej głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała 

się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania członkami Komisji Polityki Społecznej 

zostali wybrani: Edward Jędra, Helena Wojtasik, Agnieszka Zakrzewska. 

 

Następnie prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Polityki Społecznej z nazwiskami wcześniej wybranych osób. 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie 
 

c) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu 

Opolskiego (Nr II/8/10). 
 

Przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej: 

Radny Krzysztof Wysdak w imieniu Klub Mniejszości zgłosił  i przedstawił na Przewodniczącego 

Komisji Polityki Gospodarczej Pana Norberta Halupczoka.  

Radny Norbert Halupczok wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna Helena Wojtasik zgłosiła i przedstawiła kandydaturę radnego Tomasza Gabora. 

Radny Tomasz Gabor wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych propozycji nie zgłoszono, zatem przystąpiono do głosowania.  

Prowadzący obrady wyjaśnił, że każdy z głosujących może głosować tylko jeden raz za kandydaturą. 
W wyniku głosowania za kandydaturą radnego Norberta Halupczoka głosowało 18 radnych, za 

kandydaturą radnego Tomasza Gabora głosowało 5 radnych, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej został wybrany radny Norbert Halupczok. 
 

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej. 

Klub Platformy Obywatelskiej RP na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej 

zaproponował Panią Alicję Trychan. 

Radna Alicja Trychan wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych propozycji nie zgłoszono, zatem przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania radna 

Alicja Trychan została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej 23 

głosami „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 
 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Polityki Gospodarczej. 

Klub Mniejszości Niemieckiej zaproponował na członka Komisji Polityki Gospodarczej: 

- Pana Rudolfa Mohlka. 

Radny Rudolf Mohlek wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Prowadzący obrady wyjaśnił, że deklaracje pracy w Komisji Polityki Gospodarczej wyrazili:  

- Pan Tomasz Gabor, 

- Pan Konrad Dendera 

Obaj radni potwierdzili deklarację na kandydowanie do ww. komisji. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni głosują na każdego kandydata osobno. 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego za kandydaturą radnego Rudolfa Mohlka głosowało 

24 radnych, za kandydaturą radnego Tomasza Gabora głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała się 
od głosowania, za kandydaturą radnego Konrada Dendery głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała 

się od głosowania. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania członkami Komisji Polityki 

Gospodarczej zostali wybrani: Rudolf Mohlek, Tomasz Gabor, Konrad Dendera. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Polityki Gospodarczej z nazwiskami wybranych wcześniej osób. Przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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



d) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 

II/9/10). 
 

Przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej: 

Klub Mniejszości na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponował Pana Krzysztofa Cebulę. 
Radny Krzysztof Cebula wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna Helena Wojtasik zgłosiła i przedstawiła kandydaturę radnego Tomasza Strzałkowskiego. 

Radny Tomasz Strzałkowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych propozycji nie zgłoszono, zatem przystąpiono do głosowania.  

Prowadzący obrady wyjaśnił, że każdy z głosujących może głosować tylko jeden raz za kandydaturą. 
W wyniku głosowania za kandydaturą radnego Krzysztofa Cebuli głosowało 18 radnych, za 

kandydaturą radnego Tomasza Strzałkowskiego głosowało 5 radnych, 1 osoba nie brała udziału w  

głosowaniu. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Krzysztof Cebula. 
 

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Klub Platformy Obywatelskiej RP na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił Pana 

Edwarda Jędrę. 
Radny Edward Jędra wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych propozycji nie zgłoszono, zatem przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania radny 

Edward Jędra został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 23 głosami „za”, 1 

osoba wstrzymała się od głosowania. 
 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 

Klub Mniejszości Niemieckiej na członka Komisji Rewizyjnej zaproponował: 

- Pana Leonard Pietruszkę, 
- Pana Krystiana Cichos. 

Obaj radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Prowadzący obrady wyjaśnił, że deklaracje pracy w Komisji wyraził:  

- Pan Tomasz Strzałkowski. 

Radny Tomasz Strzałkowski potwierdził deklarację na kandydowanie. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni głosują na każdego kandydata osobno. 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego za kandydaturą radnego Leonarda Pietruszki 

głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, za kandydaturą radnego Krystiana 

Cichos głosowało 23 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, za kandydaturą radnego 

Tomasza Strzałkowskiego głosowało 24 radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali 

wybrani: Leonard Pietruszka, Krystian Cichos, Tomasz Strzałkowski. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej z nazwiskami wcześniej wybranych osób.  

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 
 

e) w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu 

Opolskiego (Nr II/10/10). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie 

powiatowym, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego realizuje zadania starosty 

w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone 

w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W skład komisji rada powiatu deleguje dwóch radnych. Poprzednia rada powiatu do tej komisji 

delegowała radnego Krzysztofa Wysdaka i Norberta Halupczoka. Z uwagi na fakt, iż członkostwo 

radnego w komisji ustaje z wygaśnięciem jego mandatu, rada w dniu dzisiejszym musi delegować do 

tej komisji dwóch radnych z obecnego składu.    



Następnie Starosta Opolski zaproponował oddelegować do składu ww. komisji: 

- Pana Krzysztofa Wysdaka 

- Pana Krystiana Cichosa. 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zaproponował oddelegować do ww. składu komisji Pana Norberta 

Halupczoka. 

Radny Norbert Halupczok wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Tomasz Strzałkowski poprosił o przedstawienie sylwetki radnego Krystiana Cichosa. 

Radny Krzysztof Wysdak przedstawił kandydaturę radnego Krystiana Cichosa.  

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego za kandydaturą Krzysztofa Wysdaka głosowało 22 

radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, za kandydaturą Krystiana Cichosa głosowało 11 

radnych, za kandydaturą Norberta Halupczoka głosowało również 11 radnych, 2 osoby nie brały 

udziału w głosowaniu. 
 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. 
 

Radny Norbert Halupczok zrezygnował z kandydowania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla 

Powiatu Opolskiego. 

Radca prawny Pani Małgorzata Góreczna wyjaśniła, iż mimo rezygnacji jednego z kandydatów 

głosowanie należy powtórzyć. Przystąpiono zatem do powtórnego głosowania, w wyniku którego za 

kandydaturą radnego Krzysztofa Wysdaka głosowało 22 radnych, 2 osoby wstrzymały się od 

głosowania, za kandydaturą radnego Krystiana Cichos głosowało 20 radnych, 4 osoby wstrzymały się 
od głosowania. 
 

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały z nazwiskami wybranych 

delegatów i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem 

przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 7 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego (Nr 

II/11/10). 
 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, iż w związku z dokonanym w dniu 29.11.2010 

r. wyborem Pana Henryka Lakwy na Starostę Opolskiego i wygaszeniu poprzedniego stosunku pracy 

rada zobowiązana jest do ustalenia dla niego wynagrodzenia. Zaproponowano, aby ustalić 
wynagrodzenie w wysokości dotychczasowo pobieranej.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w przerwie obrad Komisja Budżetu (której skład ustalono 

dzisiaj) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, akceptując w projekcie uchwały zaproponowane 

składniki wynagrodzenia. 

Na zapytanie radnego Tomasza Strzałkowskiego o wysokości zarobków starostów w innych 

powiatach odpowiedzi udzieliła Sekretarz Powiatu Pani Maria Kubat wyjaśniając, że zgodnie z 

rozporządzeniem dot. wynagrodzenia pracowników samorządowych wysokość stawek starostów w 

tabeli wynagrodzenia uzależniona jest od ilości mieszkańców w powiecie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 

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

wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 
 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. (Nr 
II/12/10). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano propozycję zmian w 

tegorocznym budżecie powiatu opolskiego. W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały 

wyjaśniono szczegółowo potrzebę dokonania zmian. 

Powołana dzisiaj w przerwie obrad Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 



Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

c) 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 II/13/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano również projekt uchwały w 

sprawie zmiany określającej na 2010 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. Informuję, 
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Komisja Budżetu i Polityki Społecznej nie wniosły uwag do propozycji tych zmian. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

d) wydania opinii (Nr II/14/10). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z tym, że Zarząd Województwa 

Opolskiego w związku z pismem z dnia 2.11.2010 r. zwrócił się o zaopiniowanie projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności 

medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z 

siedzibą w Kup, polegającego na likwidacji Oddziału Pulmonologii Ogólnej z Pododdziałem 

Chemioterapii Płuc, do czego zobowiązuje ich ustawa o zakładach opieki zdrowotnej - przyjmiemy 

uchwałę w tej sprawie. 

Powołana dzisiaj Komisja Polityki Społecznej w przerwie obrad pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Na zapytanie radnego Tomasza Gabora dot. merytorycznego uzasadnienia podejmowania tejże 

uchwały odpowiedzi udzielił Pan Stanisław Pakos Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24 

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 8 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Zapytania w sprawie dróg powiatowych zgłosili następujący radni: 

Anna Raida, Konrad Dendera, Tomasz Gabor, Anna Wolny-Miksa, Agnieszka Zakrzewska, Edward 

Jędra, Elżbieta Stolarczuk oraz Helena Wojtasik. Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Dziatkiewicz 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Prowadzący obrady na prośbę radnej Alicji Trychan o ustalanie terminu sesji w I. lub II. 

czwartek miesiąca wyjaśnił, że w miarę możliwości wniosek zostanie uwzględniony. Jednak w razie 

konieczności zachowania terminów wynikających z przepisów termin ustalany będzie w innych 

okresach. 
 

Ad. 9 Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.25 wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady II. Sesji Rady Powiatu Opolskiego”. 
 

Protokołowała:   

Małgorzata Andrejczuk 


