
Protokół Nr VI/2011 

z szóstej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha otworzył obrady sesji w Sali Herbowej 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27, o godz. 10.00 wypowiadając formułę: 

„Otwieram obrady VI-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego, zaproszonych na sesję 

gości oraz pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (19 radnych) 

prawomocności obrad, Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad: 
 

Przybyła radna Teresa Juros – obecnych na sali obrad 20 radnych. 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ziemskiego Opolskiego za 2010 r. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2010 r. 

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok, 

b) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

c) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego, 

d) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego. 
 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. 
 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

V/2011 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r.  

Radny Tomasz Strzałkowski - uwagi do protokołu przesłałem pocztą elektroniczną na adres 

Przewodniczącego Rady. 

Radna Elżbieta Stolarczuk- przekazałam pisemnie sugestie do rozważenia. To nie jest atak. To 

spojrzenie z boku na pewne sprawy. Protokoły to relacje z sesji, bez animozji.   

Przewodniczący Rady - protokoły przygotowywane są rzetelnie. 

Radna Elżbieta Stolarczuk – uważam, że autor traci obiektywizm. Ktoś może widzieć pewne 

sprawy inaczej. 
 

Przybył radny Leonard Pietruszka – obecnych na sali obrad 21 radnych. 
 

Przewodniczący Rady poprosił radnego Tomasza Strzałkowskiego o podanie treści uwag. 

Radny Tomasz Strzałkowski – zgłosiłem dwie uwagi do protokołu. Jedna dotyczy 

uwzględnienia i podania wyników głosowania w informacji o wyborach członków zarządu i 

wiceprzewodniczącego rady, a druga uwaga dotyczy literówki – pierwsza litera mojego imienia 

zapisana została małą literą. 

Sekretarz Powiatu – w protokole Komisji Skrutacyjnej odnotowano wyniki tajnego 

głosowania. Uchwała i protokół przekazane zostały do nadzoru, który nie wniósł doń żadnych uwag 

ani zastrzeżeń. Za błąd literowy Sekretarz Powiatu przeprosiła radnego.  

Radny Tomasz Strzałkowski – protokół z sesji winien zawierać informacje o 

przeprowadzonym głosowaniu i jego wynikach. Chodzi o głosowanie tajne. 

Radca prawny Pani Bogusława Czyż – zgodnie z § 38 ust. 5 z głosowania tajnego komisja 

skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

Przewodniczący Rady – protokół pozostawmy bez zmian. 

Radna Helena Wojtasik – brakuje zmiękczeń. Proszę zwracać uwagę. 

 



Radna Elżbieta Stolarczuk opuściła salę obrad – pozostało 20 radnych. 

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 19 radnych 

głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Protokół o 

niezmienionej treści, został przyjęty. 
 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu (w 

załączeniu). 
 

Radna Elżbieta Stolarczuk wróciła na salę obrad – obecnych 21 radnych. 

Przybył radny Norbert Halupczok – obecnych na sali obrad 22 radnych. 
 

Ad. 6 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego Ziemskiego za 2010 r. 
 

Rada Powiatu przystąpiła do rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Opolskiego za 2010 r, którą radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w sesji uczestniczy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, Pani Marzena Nanowska-Geisler i do niej można kierować pytania. 

Następnie Pani Marzena Nanowska-Geisler poinformowała zebranych, iż inspekcja sanitarna 

w 2010 r. skupiała się przede wszystkim na powodzi, świńskiej grypie oraz walce z dopalaczami. W 

roku 2010 zmieniło się prawo wodne w dziedzinie kąpielisk, a konkretnie zakończenie 

obowiązkowych badań czystości wody. Obowiązek ten został teraz nałożony na organizatorów 

kąpielisk. Jeziora Turawskie zatem nie będą nadzorowane przez inspekcje. 

Radna Elżbieta Stolarczuk – czy temat dotyczy basenów? 

Pani Marzena Nanowska-Geisler – obowiązujący przepis nie dotyczy basenów, w tym 

zakresie nic się nie zmieniło. Rzecz dotyczy zbiorników otwartych np. jezior. Baseny nadzorujemy w 

dalszym ciągu. 

Radny Roman Respondek – gmina Turawa nie interesuje się problemem, właściciele 

ośrodków nie będą z pewnością zainteresowani badaniami, a ludzie na własne ryzyko będą zażywać 

kąpieli. Kto będzie odpowiadał jeśli pojawi się epidemia? 

Pani Marzena Nanowska-Geisler – do tej pory kwestionowano wyniki naszych badań, być 

może teraz właściciele zdani na siebie samych poczują prawdziwą odpowiedzialność. 

Radna Elżbieta Stolarczuk – jeśli ktoś decyduje się otworzyć ośrodek z kąpieliskiem winien 

mieć pozwolenie sanitarne. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler – zgodnie z nowymi przepisami sanepid nie odpowiada za 

czystość akwenów. 

Radny Roman Respondek – jako mieszkaniec gminy Turawa nie zgadzam się, aby gmina oraz 

właściciele kąpielisk nie poczuwali się do odpowiedzialności. Jeśli nie będzie zakazu kąpania, nikt nie 

będzie dbał o jakość wody. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler – nie jestem twórcą obowiązujących przepisów. 

Informujemy, że każdy kąpie się na własne ryzyko. Może nie będzie tak dramatycznie. 

Radna Agnieszka Grodziecka-Makulska – czy każdy obywatel może oddać próbkę wody do 

badania w sanepidzie? 

Pani Marzena Nanowska-Geisler – tak, można na własny koszt przeprowadzić takie badanie. 

Radny Edward Jędra zabrał głos w sprawie zatruwania wód i ich badania. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler – sanepid nie posiada środków finansowych na 

przeprowadzanie badań w tym zakresie. 
 

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2010 
rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu przedłożyło do rozpatrzenia sprawozdanie ze  swojej działalności za rok 2010. Sprawozdanie 

radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. W sesji uczestniczy Pani Elżbieta Ciupek – 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i do niej można kierować pytania i uwagi. 



Radna Helena Wojtasik – czy rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowe środki finansowe na 

zakup np. odzieży? 

Pani Elżbieta Ciupek – rodziny zastępcze otrzymują stałą miesięczną pomoc. Uzależniona jest 

ona od wieku dziecka, stopnia niepełnosprawności, od tego czy ma przyznaną rentę. W momencie 

przyjęcia dziecka, rodzina otrzymuje jednorazową pomoc.  

Radna Zofia Kotońska zapytała o różnice dot. sposobu finansowania dzieci w rodzinie 

zastępczej i zawodowej. 

Pani Elżbieta Ciupek – rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie w ramach 

umowy-zlecenia i dodatkowo, na każde dziecko, co miesiąc dofinansowanie do kosztów utrzymania. 

Natomiast rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje tylko miesięczną pomoc na dziecko. 

Radny Leonard Pietruszka – zapytał o obowiązek przedłożenia szkole informacji dot. rodziny. 

Chodzi o wyprawkę dla dziecka. 

Pani Elżbieta Ciupek – nie ma obowiązku podawania takiej informacji. 

Radna Zofia Kotońska – jeżeli dziecko wymaga specjalistycznego kształcenia z uwagi na 

problemy natury psychoruchowej, czy poradnie wydają stosowne orzeczenia. 

Pani Elżbieta Ciupek – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wydają orzeczenia o 

specjalistycznym kształceniu dziecka, które związane jest z jego stanem psychofizycznym. Dotyczy to 

również dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Radna Helena Wojtasik – dla rodziny zawodowej jest wymóg, że jedno z rodziców nie może 

wykonywać innej pracy zawodowej. 

Radny Leonard Pietruszka – czy w takim wypadku opiekun jest ubezpieczony? 

Pani Elżbieta Ciupek – tak, posiada wszystkie świadczenia. 

Radny Roman Respondek – w wielu przypadkach dzieci umieszcza się w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych z powodu biedy rodziców. Stanowczo sprzeciwiam się takiemu 

działaniu. 

Pani Elżbieta Ciupek – nie mamy wpływu na zmiany w tym zakresie, mimo naszych usilnych 

starań. Temat poruszany był niejednokrotnie na spotkaniach z kuratorami i sędziami, ale bez 

powodzenia. Ośrodki Pomocy Społecznej nie włączają się do pracy w tym zakresie, nie drążą 

problemu. Gdyby można było dofinansować rodziny, dzieci nie trafiałyby do placówek. Ale należy 

zwrócić także uwagę na fakt, iż większość dzieci umieszczanych jest w placówkach także z powodu 

nierealizowania obowiązku szkolnego. My wykonujemy postanowienia sądu. Od dwóch latach tworzy 

się nowa ustawa o rodzinach zastępczych. Jest więc nadzieja, że przepisy będą korzystniejsze dla 

rodzin, dla dzieci. Jest także możliwość pomocy z gmin, które mogłyby partycypować w kosztach 

pomocy. 

Radny Roman Respondek – zaproponował, aby wrócić do tematu za rok, aby zaprosić posłów 

na sesję i podzielić się z nimi swoimi spostrzeżeniami. Może nasz głos będzie znaczący w tejże 

sprawie. 

Przewodniczący Rady – posłów możemy zaprosić po wyborach. Powinniśmy wrócić do tego 

tematu. 

Radna Helena Wojtasik – brakuje wolnych miejsc w domach pomocy społecznej.  

Pani Elżbieta Ciupek – w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie są wolne miejsca.  
 

Ad. 8 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. (Nr 
VI/46/11). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę dokonania zmian w tegorocznym 

budżecie Powiatu Opolskiego wyjaśniono szczegółowo w dołączonym uzasadnieniu. Komisja 

Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Na zapytania radnego Tomasza Strzałkowskiego – o zwiększenie kwoty o 155.000 zł w dz. 

750, czy to jest realne założenie, czy można to przyjąć?, o zmniejszenie nakładu środków na 

promocję, o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zatrudnienie w Zespole Szkół w Prószkowie, o brak 

zapisu dot. termomodernizacji siedziby na ul. Plebiscytowej – odpowiedzi udzieliła Skarbik Powiatu. 

Na zapytanie radnego Edwarda Jędry dot. dróg Komprachcice-Jaczowice oraz Popielów 

odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pan Jacek Dziatkiewicz. 



Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 18 

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

wstrzymujących się – 4. Uchwała została podjęta. 
 

b) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr VI/47/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały w sprawie załatwienia skargi Dyrektora Naczelnego Huty Małapanew Spółka z o.o. w 

Ozimku na działalność Starosty Opolskiego wynika, że Komisja Rewizyjna, przeprowadzając 

postępowanie wyjaśniające, uznała skargę za bezzasadną. W związku z powyższym przygotowano 

stosowny projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem, który został zaopiniowany pozytywnie 

przez Komisję Rewizyjną. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 21 

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

wstrzymujących się – brak. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. 
 

c) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego (Nr VI/48/11). 
 

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

Panią Annę Wolny-Miksa, wybierzemy nowego Przewodniczącego Komisji Budżetu. Zgodnie ze 

statutem Powiatu Opolskiego propozycje składu komisji czy zmian przedstawia Przewodniczący Rady 

Powiatu na wniosek radnych, klubu radnych lub komisji. 

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do głosowania w sprawie 

przyjęcia rezygnacji radnej Anny Wolny-Miksa z funkcji przewodniczącej Komisji Budżetu. 

Radny Tomasz Strzałkowski – zapytał o podstawę prawną, która obliguje radę do 

przeprowadzenia takiego głosowania. 

Radca prawny Pani Bogusława Czyż – wprawdzie z ustawy nie wynika taki obowiązek, ale też 

nie popełniamy błędu głosując. Traktujemy głosowanie jako czynność porządkową. Chodzi nam o 

zapis w protokole, a jako podstawę prawną wskazała § 18 statutu powiatu. 

Radny Tomasz Strzałkowski – jeśli rada nie przyjmie rezygnacji, to może dojść do absurdu. 

Sprawa nie dotyczy wygaśnięcia mandatu, a jedynie rezygnacji, którą przyjmujemy do wiadomości. 

To jest wola osoby zainteresowanej, jej decyzja. Nie ma podstawy prawnej, nie ma głosowania. 

Radca prawny Pani Bogusława Czyż – chodzi jedynie o stosowny zapis w protokole. 

Przewodniczący Rady – nie zaszkodzi głosować. 

Przystąpiono go głosowania w sprawie przyjęcia informacji o rezygnacji radnej Anny Wolny-

Miksa z funkcji przewodniczącej Komisji Budżetu, w wyniku którego 18 radnych głosowało „za”, 1 

osoba wstrzymała się od głosowania, 3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. 
 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Klub Platformy Obywatelskiej RP 

zaproponował na Przewodniczącego Komisji Budżetu Pana Romana Respondka. 

Przewodniczący Rady zapytał Pana Romana Respondka, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Pan Roman Respondek wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje. 

Ponieważ innych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania nad wyborem radnego 

Romana Respondka na Przewodniczącego Komisji Budżetu, w wyniku którego 18 radnych głosowało 

„za”, 4 osoby wstrzymały się od głosowania.  

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji Budżetu został 

Pan Roman Respondek. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniającego nowo wybranego 

przewodniczącego komisji, a następnie poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Nr 

VI/48/11, w wyniku którego 19 radnych głosowało „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosowania. 

Uchwała została podjęta. 
 



d) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 

VI/49/11). 
 

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

Pana Edwarda Jędrę z członkowstwa w Komisji Polityki Społecznej na dzisiejszą sesję przygotowano 

także projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej. Zgodnie ze 

statutem Powiatu Opolskiego propozycje składu komisji czy zmian przedstawia Przewodniczący Rady 

Powiatu na wniosek radnych, klubu radnych lub komisji. 

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do głosowania w sprawie 

przyjęcia informacji o rezygnacji radnego Edwarda Jędry z członkowstwa w Komisji Polityki 

Społecznej, w wyniku którego 17 radnych głosowało „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 4 

osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 

Przystąpiono do wyboru członka Komisji Polityki Społecznej. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Klub Platformy Obywatelskiej RP zaproponował 

na członka Komisji Polityki Społecznej Panią Agnieszkę Grodziecką-Makulską. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Pani Agnieszka Grodziecka-Makulska wyraża zgodę na 

kandydowanie. 

Pani Agnieszka Grodziecka-Makulska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje. 

Ponieważ innych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania nad wyborem radnej 

Agnieszki Grodzieckiej-Makulskiej na członka Komisji Polityki Społecznej, w wyniku którego 20 

radnych głosowało „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu. 
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Rady ogłosił, że członkiem Komisji Polityki 

Społecznej została Pani Agnieszka Grodziecka-Makulska. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Polityki Społecznej. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniającego nowo wybranego 

członka komisji, a następnie poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Nr VI/49/11, w 

wyniku którego 20 radnych głosowało „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 1 osoba nie brała 

udziału w głosowaniu. 
 

Ad. 9 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Roman Respondek – poruszył temat dot. planowanej likwidacji Domu Dziecka w Turawie. 

Starosta wyjaśnił, że w grudniu 2010 r. rada podjęła uchwałę o odstąpieniu od likwidacji placówki. 

- radny Edward Jędra – w sprawie sprzedaży działek położonych na ul. Zamkowej w Niemodlinie. 

Starosta poinformował, iż do sprzedaży wyznaczono ostatnią działkę. 

Następnie radna Elżbieta Stolarczuk zwróciła się z prośbą o przygotowanie odpowiedzi na 

złożone przez nią pismo. Ponadto radna poinformowała zebranych o złożeniu swojej rezygnacji z 

członkowstwa w Klubie Platformy Obywatelskiej RP. 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych (do 

2 maja br.). 
 

Ad. 10 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.30  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady VI Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 
 

Protokołowała: 
 

Małgorzata Andrejczuk 
 

 


