
Protokół Nr IV/2010 

z czwartej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 25 lutego 2011 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 IV-ej sesji Rady 

Powiatu Opolskiego.” 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi 

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

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Zarząd Powiatu, 

pismem Nr RP.0002.4.2011.MA z dnia 17 lutego 2011 r., zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie  określenia na 2011 rok zadań i środków 

przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym.  
 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad uwzględniającym ww. projekt 

uchwały: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu, 

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

c) zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r, 

e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego, 

f) zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2011, 

g) zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w 

dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 

Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, 

h) zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

i) określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych 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. 
 

Przybył radny Krzysztof Cebula – obecnych na Sali obrad 20 radnych. 
 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr 

III/2010 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.  

Radny Tomasz Strzałkowski dziękując za uwzględnienie zgłoszonych pisemnie większości 

uwag stwierdził jednocześnie, iż brakuje zapisu dot. ambicji pozwalającej Panu Krzysztofowi 

Wysdakowi na pełnienie funkcji etatowego członka Zarządu Powiatu.  

Ponadto radny zabrał głos w sprawie porządku obrad sesji budżetowej. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią § 4 ust. 2 Statutu Powiatu Opolskiego dot. 

informacji jakie treści winien zawierać protokół z posiedzenia sesji rady, prosząc radnego o 

sformułowanie zapisu do uwzględnienia w protokole. 



Radny Tomasz Strzałkowski zaproponował, aby w pkt. 6 przedmiotowego protokołu 

uwzględnić postawione Panu Krzysztofowi Wysdakowi pytanie, czy mając świadomość okoliczności 

towarzyszących podjęciu uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu, ambicja pozwala mu na 

ubieganie się o tą funkcję.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. propozycję wprowadzenia do protokołu 

zapisu, w wyniku którego 3 osoby głosowały „za”, 11 „przeciw”, 6 wstrzymało się od głosowania. 

Przedmiotowy wniosek nie został uwzględniony. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawioną wersją protokołu, w wyniku którego 

17 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu, 3 osoby wstrzymały się od głosowania. 

Protokół został przyjęty. 
 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu (w 

załączeniu). 
 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu (Nr IV/24/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż  w związku z rezygnacją złożoną przez 

Panią Barbarę Kamińską, która została wybrana na członka Zarządu Województwa Opolskiego, 

przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Żadna z komisji nie wniosła uwag do projektu uchwały. 
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. 
 

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Nr IV/25/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z wnioskiem Pani Barbary 

Kamińskiej ze względu na wybór na członka Zarządu Województwa Opolskiego przygotowano 

projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

Żadna z komisji nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę, iż na obwieszczeniu Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu 

Opolskiego podano dwa imiona Pani Kamińskiej - „Barbara Ewa”, natomiast w § 1 i § 2 

przedmiotowej uchwały figuruje tylko pierwsze imię „Barbara”. Radny zaproponował dopisanie 

drugiego imienia. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję radnego dot. dopisania drugiego 

imienia „Ewa”, w wyniku którego przyjęta została ona jednogłośnie – 20 radnych głosowało „za”.  

Po odczytaniu treści projektu uchwały uwzględniającej ww. poprawkę przystąpiono do 

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

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

c) zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu (Nr IV/26/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu proponuje w uchwale w 

sprawie zatrudnienia członka zarządu dodać wyrazy o treści: „na podstawie wyboru.” 

Żadna z komisji nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

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. 
 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r (Nr 
IV/27/11). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano propozycję zmian w 

tegorocznym budżecie powiatu opolskiego. W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały 

wyjaśniono szczegółowo potrzebę dokonania zmian. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Na zapytania radnego Tomasza Strzałkowskiego dot. zmian dokonanych po stronie wydatków 

bieżących odpowiedzi udzieliła Skarbnik Powiatu. 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią przedmiotowego projektu 

uchwały i 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) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 

IV/28/11). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Opolskiego, Komisja Rewizyjna 

przygotowała plan kontroli Zarządu Powiatu Opolskiego oraz jednostek organizacyjnych, który 

wymaga zatwierdzenia przez radę. 
Komisja Rewizyjna przygotowała projekt planu na 2011 r. 

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 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 (Nr IV/29/11). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśnia się potrzebę przyjęcia zmiany zaproponowanej przez Zarząd Powiatu. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż w przedmiotowym projekcie uchwały 

przesłanym radnym należy w podstawie prawnej zamiast „(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)” 

wpisać „(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)”, co związane jest z opublikowanym w grudniu 

jednolitym tekstem. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały uwzględniającej poprawką 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) zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w 
dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu (IV/30/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono konieczność zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów Centrum Aktywizacji 

Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu 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. 
 

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Cebula – obecnych na sali obrad 19 radnych. 
 

h) zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu (Nr IV/31/11). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż przygotowane zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego dotyczą podziału zadań Wicestarosty i etatowego członka Zarządu Powiatu. 



Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Żadna z komisji nie wniosła uwag do propozycji 

zmian. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, dlaczego schemat struktury organizacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Opolu nie odzwierciedla zadań wykonywanych przez etatowego członka zarządu 

Pana Krzysztofa Wysdaka, a zapisanych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 

Opolu.  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż związane jest to z faktem, że stanowiska samodzielne oraz 

wydziały w swoim zakresie obowiązków mają różne zadania. Natomiast zadania poszczególnych 

pracowników powierzane są na podstawie zakresów obowiązków i upoważnień.  
Radny Edward Jędra zaproponował, aby w § 12 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu wykreślić „oraz promocji powiatu” z uwagi na fakt, iż temat promocji powiatu 

zawarty został w ust. 3 ww. paragrafu. 

Przewodniczący Rady powyższą propozycję poddał pod głosowanie, w wyniku którego 

została ona przyjęta jednogłośnie – 19 radnych głosowało „za” wykreśleniem wyrazów „oraz promocji 

powiatu” w ust. 1 § 12. 

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

radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały z uwzględnieniem przyjętej poprawki. 

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

jednogłośnie. 
 

i) określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

(Nr IV/32/11). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż Zarząd Powiatu za pośrednictwem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował również projekt uchwały w sprawie określenia na 

2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

Komisja Budżetu i Komisja Polityki Społecznej również zapoznały się z projektem uchwały i nie 

wniosły uwag do treści. 

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

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

wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad. 7 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przybył radny Krzysztof Cebula – obecnych na sali obrad 20 radnych. 
 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że oświadczenia majątkowe, których druki 

rozdane zostały dzisiaj, należy złożyć do końca kwietnia br. 

Radny Tomasz Gabor poinformował zebranych, iż w imieniu grupy radnych Rady Powiatu 

Opolskiego mając na uwadze lokalne potrzeby w zakresie komunikacji na obszarze Powiatu 

Opolskiego, przygotował projekt uchwały w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z 

autostrady A4. Następnie radny odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

Radna Helena Wojtasik dodała, iż inicjatywa odzwierciedla oczekiwania społeczne wskazując 

jednocześnie kierunek działania. Autostrady winny być bezpłatne, w przeciwnym razie, po 

wprowadzeniu w życie rozporządzenia dot. opłat część dotychczasowego ruchu przeniesie się na drogi 

powiatowe, co w konsekwencji pogorszy stan naszych dróg.  

Radny Tomasz Strzałkowski zabrał głos w sprawie zwycięstwa w samorządowym Rankingu 

Radia Opole na Najlepiej Zarządzany Powiat w Województwie Opolskim.  

Radny Edward Jędra zabrał głos w sprawie podwyższenia stawki czynszu o stopień inflacji. 

Starosta poinformował, iż stawki czynszowe podwyższane są corocznie zgodnie z zawartymi 

wcześniej umowami najmu pomieszczeń na świadczone usługi. 



Radna Zofia Kotońska zaapelowała do radnych o rozważenie możliwości przekazania 1% 

podatku na chore dziecko pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi. 
 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.10  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady IV Sesji Rady Powiatu Opolskiego”. 
 

Protokołowała: 
 

Małgorzata Andrejczuk 

 
 

 


