
 

Protokół Nr VIII/2011 

z ósmej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 20 czerwca 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 VIII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego, zaproszonych na sesję 
przedstawicieli służb specjalnych oraz pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy 

obecności ( 23 radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący zapoznał zebranych z następującym 

porządkiem obrad: 

  
      4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
      5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2010 rok, w tym: 

a) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 247/2011 z 

dnia 21 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r, 

b) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o 

stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 

c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok. 

 

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2010 rok, w tym: 

a) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Opolskiego za 2010 rok – Uchwała Nr 3/11 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 18  maja 2011 r, 

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 304/2011 z 

dnia 25 maja 2011 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 

2010 rok. 

 

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych 

składników wynagrodzenia, 

d) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu”, 

e) zmiany Uchwały nr IV/32/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. określającej 

na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 



f) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego, 

g) wydania opinii (ZOZ w Białej), 

h) wydania opinii (SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach), 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Prószków), 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Turawa). 

 

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 
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Radna Alicja Trychan zgłosiła, że na str. 2 

protokołu w akapicie zaczynającym się od słów: w „Nowej Trybunie Opolskiej” ukazał się artykuł 

dot. oferty sprzedaży budynku położonego przy ul. Krakowskiej, w którym znajduje się Centrum 

Handlowe „Ziemowit” za 16 mln zł” nie uwzględniono jej uwagi dot. ceny 1 m
2
 tej nieruchomości, 

która jest niższa (3,5 tys. zł za 1 m
2  

) od ceny nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 29 (4,5 tys. zł 

za 1 m
2 

). Poza tym Centrum Handlowe „Ziemowit” położone jest w bardzo atrakcyjnym miejscu i 

posiada prawie 0,5 h działkę z miejscami parkingowymi na zapleczu.  

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z VII sesji RPO z uwzględnieniem zgłoszonej 

uwagi przez radną A. Trychan. 

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 21 głosami, przy 1 głosie 

wstrzymującym się ( jedna osoba się spóźniła, stąd liczba ogólna 22, a nie 23). 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

(w załączeniu). 

 

Ad.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2010 rok, w tym: 

 

a). zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 247/2011 z 
dnia 21 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r, 

b). zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o 

stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 

c). dyskusja nad ww. sprawozdaniami, 

d). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok. 

  
Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego za 2010 rok. Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd:: 

 



� sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok 

� informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2010 rok 

� sprawozdanie finansowe obejmujące bilans wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010, 

łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011., 

łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych 

jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające 

z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych, bilans gospodarstwa 

pomocniczego wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki 

 
Przewodniczący przypomniał, że dokumenty te Zarząd przekazał w terminie, tj. w dniu 31 marca  

2011 r. przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r.  

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował i przekazał radzie wraz z ww. sprawozdaniem 

informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za 2010 r.  

Natomiast w dniu 27 kwietnia 2011 r. Zarząd Powiatu Opolskiego zatwierdził i przekazał pismem z 

dnia 4 maja 2011 r. radzie sprawozdanie finansowe Powiatu Opolskiego za 2010 r. 

Przed przystąpieniem  do dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o 

przedstawienie sprawozdania wraz z informacją o stanie mienia powiatu. 

Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok oraz informację o stanie mienia 

Powiatu Opolskiego za 2010 rok. Wyjaśniła też radnym jakie dokumenty składają się na sprawozdanie 

finansowe. 

 

a). Przewodniczący zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

Uchwała Nr 247/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r. 

 

/Na salę obrad przyszła 1 spóźniona radna/.  

 
b). Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną o opinię w sprawie ww. sprawozdań oraz 

informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego (uchwała Komisji Rewizyjnej nr 

2/11 z 18 maja 2011 r.) 

 

Przewodniczący Krzysztof Cebula poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna  w czasie kontroli 

przeprowadzonej w dniu 18 maja br stwierdziła, że nie ma rozbieżności danych ujętych w 

sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok, a wielkościami ujętymi w 

sporządzonych wcześniej sprawozdaniach za 2010 rok.  

Fakt ten potwierdziła RIO w Opolu opiniując pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2010 r., z opinią tą członkowie Komisji Rewizyjnej również się zapoznali. 

Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2010 rok z wykonania budżetu jest rzetelne 

oraz poprawne pod względem formalnym i rachunkowym. 

Ponadto, dokonując analizy danych ujętych w informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu 

Opolskiego za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. stwierdzono, że pozwalają one na ustalenie które 

z nieruchomości zostały przez Powiat nabyte, a które podlegały zbyciu. W informacji ujęto również 
wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu i ich sposób zagospodarowania oraz dane o 

dochodach uzyskanych tytułem wykonania prawa własności czy posiadania mienia. 

Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu powiatu za 2010 r. wykazały, że 

Zarząd wykonuje swe zadania rzetelnie stosując ustalone procedury i przepisy prawa oraz zachowuje 

kryteria gospodarności, celowości i zasadności. 



Dlatego też Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu powiatu za 2010 r. 

podejmując jednogłośnie uchwałę Nr 2/11 z dnia 18 maja br.  
Następnie Przewodniczący K. Cebula odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 2/11 z dnia 18 maja 

2011 r. w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu opolskiego za 2010 r.. 

 

c). Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianymi wcześniej dokumentami 

(sprawozdaniami i informacją o stanie mienia) 

Radna Alicja Trychan - proszę o wytłumaczenie akapitu znajdującego się na str. 2 Informacji 

o stanie mienia komunalnego:  

„Zarząd Powiatu Opolskiego wystąpił do Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału Ksiąg Wieczystych z 

żądaniem zwolnienia od służebności gruntowej działki 1122/15 z km8 obręb Prószków, będącej 

przedmiotem sprzedaży, z uwagi na fakt, że służebność gruntowa ustanowiona dla tej nieruchomości, 

na gruncie oznaczonym nr działki 1122/15 nie była ustanowiona, a przez to nie była, nie jest i nie 

będzie wykonywana”. 

Przewodniczący poprosił Naczelnika Wydziału Nieruchomościami, p. Tadeusza Dziubałtowskiego o 

udzielenie odpowiedzi w ww. sprawie. 

Naczelnik Dziubałtowski - służebność  drogi na działce „pierwotnej”  ustanowiona kilka lat 

temu powstała dla potrzeb sprzedaży  nieruchomości lokalowych na rzecz najemców  nie 

posiadających  dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na to, że działka „pierwotna” znajdowała się  na 

terenie parku zabytkowego,  zgodnie z zezwoleniem Konserwatora Zabytków służebność  gruntowa 

mogła być ustanowiona  w pasie  gruntu działki „pierwotnej”, bez wydzielenia geodezyjnego tego 

pasa.  W tym czasie  działka „pierwotna” posiadała powierzchnię kilkunastohektarową, a obszar jej  

obejmował między innymi  grunt oznaczony obecnie nr działki 1122/15.  

Działka 1122/15 powstała z podziału  działki „pierwotnej” na skutek dwóch następujących po sobie 

podziałów geodezyjnych. Pas gruntu, na którym  wcześniej ustanowiona została służebność gruntowa 

nie znajdował się na działce nr 1122/15. Z uwagi na to, że wykonywanie ustanowionej w księdze 

wieczystej  służebności gruntowej ograniczało się do pasa gruntu leżącego poza działką  1122/15  

złożono w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosek o zwolnienie od 

służebności  gruntu działki   1122/15.Wniosek ten bez dodatkowych uzupełnień został pozytywnie 

załatwiony .  

 
d). Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2010 rok. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 maja br 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok. 

W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok (Nr VIII/53/11) jednogłośnie (23 

głosami „‘za”). 

 

Ad.7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2010 rok, w tym: 
 



a). Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną o zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2010 rok – Uchwała Nr 3/11 Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18  maja 2011 r 

Przewodniczący Krzysztof Cebula zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności 

kontrolne z realizacji budżetu powiatu Opolskiego za 2010 r. wykazały, że Zarząd działa zgodnie z 

prawem, a podejmowane przez niego działania prowadzą do wyznaczonego celu, sprawy są 
prowadzone rzetelnie oraz zachowana jest gospodarność w dysponowaniu majątkiem. Dlatego też 
Komisja wyraziła pozytywną opinię do sprawozdań i  postanowiła wystąpić z wnioskiem w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2010 rok, podejmując jednogłośnie 

uchwałę Nr 3/11. 

Następnie Przewodniczący odczytał treść Uchwały Nr 3/11 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 18  maja 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego wraz z uzasadnieniem. 

 

b). Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącą Rady o zapoznanie zebranych z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 304/2011 z dnia 25 maja 2011 r. Składu Orzekającego 

RIO w Opolu.  

Wiceprzewodnicząca rady, p.Anna Wolny-Miksa odczytała ww. opinię. 

 

c). Przewodniczący otworzył dyskusję nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego 

Radny Joachim Świerc, zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, złożył wniosek o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Opolskiego,  z uwagi na fakt, iż po zapoznaniu się z opiniami Komisji 

Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, nie stwierdzono żadnych uchybień ani 

naruszeń.   

Radny Edward Jędra wyraził słowa uznania dla sprawności działań Zarządu oraz wszystkich jednostek 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego, które przyczyniły się tego, że budżet został dobrze wykonany, a 

Zarząd wykonał swoje zadanie w 100%.  

 

d). Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2010 rok. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok., którą Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

pozytywnie. 

W wyniku głosowania, radni podjęli ww. uchwałę (Nr VIII/54/11) jednogłośnie (23 głosami „za”). 

Przewodniczący podziękował Zarządowi za pracę. 

Starosta podziękował radnym za kolejny kredyt zaufania zaznaczając, że dobro mieszkańców powiatu 

jest celem nadrzędnym.  Słowa podziękowania skierował również do wszystkich pracowników 



starostwa i jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do realizacji zadań nałożonych na 

powiat.   

Radny Leonard Pietruszka przypomniał o pracy dwóch byłych członków Zarządu poprzedniej 

kadencji, którym również należą się słowa uznania za ich wkład w sukces Zarządu.    

 

O godz. 11.00 Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy. 

Po przerwie na sali obrad pozostało 22 radnych salę opuściła radna E. Stolarczuk. 

    

Ad.8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

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

VIII/55/11) 

Przewodniczący poinformował, że Zarząd przygotował propozycję zmian w tegorocznym budżecie. W 

uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały szczegółowo wyjaśniono potrzebę dokonanych 

zmian.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski – na co będą wydatkowane kwoty 123.000 zł w Dziale 852 – „Pomoc 

społeczna” oraz kwota 180.626 zł ? 

Skarbnik - kwota 41.000 zł przeznacza się na wykonanie modernizacji głównej rozdzielni 

energetycznej w DPS w Prószkowie na wniosek Dyrektora tejże placówki. W wyniku długoletniej 

eksploatacji zużyły się główne elementy  rozdzielni, a częste awarie grożą odcięciem zasilania do 

obiektów. Wydatek ten był zaplanowany w budżecie powiatu.  

Radny Strzałkowski - dlaczego awarie nie były zgłoszone wcześniej, skoro ciągle się 
powtarzały a wydatek nie był zaplanowany na etapie tworzenia budżetu? 

Skarbnik - nie miałam wniosku od Dyrektora DPS w Prószkowie. Jeżeli chodzi o kwotę 
123.000 zł, to składają się na nią dochody w domach dziecka w Turawie, Chmielowcach i Tarnowie 

Opolskim, które wpłynęły z tytułu darowizn na rzecz jednostek, które po stronie wydatków 

przeznaczone są na działalność tych jednostek. Kwotę 15.145  zł wprowadza się po stronie 

przychodów, bo są to środki zwrócone po likwidacji „dochodów własnych jednostek”, które zostały 

przelane na koniec ubiegłego roku przez Dom Dziecka w Turawie na konto powiatu. Do tego 

dochodzi kwota 95 000 zł na wykonanie ogrodzenia w nowej siedzibie jednostki, które jest niezbędne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w 

Turawie. 

Kwota 180.626 zł związana jest z dotacją ze środków europejskich przyznanych na projekt systemowy 

„Aktywnością przeciw wykluczeniu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego z 

WUP w Opolu. 

Radna A. Trychan -  dziękuję za zwiększenie dotacji na rzecz PUP w Opolu, w związku ze 

skorygowaniem wniosku na współfinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 

Zawodowej. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. Ww. uchwałę (Nr VIII/55/11)  radni podjęli jednogłośnie (22 

głosami). 

 

b). uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr VIII/56/11) 

Przewodniczący poinformował, że w związku ze zmianą niektórych kwot wydatków wprowadza się 
zmianę do uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej.  



Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały zmieniając niektóre zapisy zał. Nr 1 do 

projektu uchwały. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem 

zgłoszonej autopoprawki. 
Radny T. Strzałkowski – proszę o dwa zdania komentarza do tej autopoprawki. Czy ta 

uchwała, którą podjęliśmy na ostatniej sesji rzutuje na tę dzisiejszą? 

Skarbnik – wprowadza się skorygowaną treść załącznika nr 1 do ww. uchwały. Zmieniona 

została wysokość prognozowanych dochodów w wierszu nr 1 w poszczególnych latach od 2012 roku, 

wysokość prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2017 oraz wydatków bieżących w roku 

2015. W pozycji 13 uwzględniona jest kwota długu 8 500 000 zł , wykazana w uchwale z poprzedniej 

sesji.  

Radny Strzałkowski- czy zakup nieruchomości na siedzibę Starostwa też trzeba wykazać w tej 

uchwale? 

Skarbnik- nie, tylko te przedsięwzięcia, których realizacja przechodzi na lata następne, winny 

być wykazane. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. Ww. uchwałę (Nr VIII/56/11) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

c). zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych 

składników wynagrodzenia (Nr VIII/57/11) 

Przewodniczący poinformował, że Zarząd przygotował zmiany w Regulaminie określającym 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków  

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych 

innych składników wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a karty Nauczyciela zmiany uwzględniono ze Związkami Zawodowymi 

„Solidarność”, Związkami Zawodowymi Średnich Szkół Leśnych oraz Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny Strzałkowski – jak na tle dotychczas obowiązującej uchwały przedstawia się ten 

projekt? Jaki procent nauczycieli pobiera dodatek motywacyjny? Czy okres trzech miesięcy, o którym 

mowa w paragrafie 7 ust. 2 oznacza, że dodatek przyznawany jest na trzy miesiące, a po ich upływie 

na kolejne trzy? „Jednorazowo” wyklucza do „trzech miesięcy” 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - paragraf 3 Uchwały Nr XXII/147/2009 z 

16.04.2009 r. określał, że dodatek motywacyjny mógł być przyznawany po przepracowaniu w danej 

szkole pół roku, a obecnej uchwale ten zapis został wykreślony. Ponadto dodatek przyznawany jest 

nauczycielowi za konkretną działalność, np. przygotował ucznia do Olimpiady, jednorazowo na okres 

maksymalnie do trzech miesięcy. Dodatki motywacyjne mogą być przyznane nauczycielom w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący w roku budżetowym, nie niższych niż 5% 

planowanego funduszu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Dyrektorzy mają oszczędności z 

tytułu zwolnień nauczycieli czy ich odejścia na emeryturę. Nie posiadam informacji nt. liczby 

nauczycieli pobierających dodatek motywacyjny. Przygotuję te dane na następną sesję 

Radny L. Pietruszka – chwała Zarządowi za to, że w sposób tak szczegółowy próbuje ustalić 
zasady tych dodatków. 5% funduszu socjalnego to jedyne narzędzie dyrektora, jakim dysponuje, aby 

motywować nauczyciela. Musimy mieć zaufanie do dyrektorów, którzy przyznają dodatki za 

konkretnie wykonaną pracę nauczycieli. 



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych 

innych składników wynagrodzenia. Ww. uchwałę (Nr VIII/57/11) radni podjęli 21 głosami, przy 1 

głosie wstrzymującym się. 

d). przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” (Nr VIII/58/11) 

Przewodniczący przypomniał, iż w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywnością przeciw 

wykluczeniu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego z WUP w Opolu, 

nastąpiła konieczność dołączenia do wniosku o dofinansowanie ww. projektu Uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego określającej kwotę wkładu własnego. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 

„Aktywnością przeciw wykluczeniu”. Ww. uchwałę (Nr VIII/58/11) radni podjęli jednogłośnie (22 

głosami). 

e). zmiany Uchwały nr IV/32/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. określającej 

na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr VIII/59/11) 

Przewodniczący poinformował, iż w związku ze zwiększeniem środków finansowych, Zarząd Powiatu 

za pośrednictwem PCPR w Opolu przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. Zwiększone środki 

przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

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

Niepełnosprawnych  

Komisja Budżetu i Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały i nie wniosły uwag do jego 

treści. 

Radny E. Jędra – jakie konkretne zadania będą realizowane i czy środki te są wystarczające? 

Dyrektor PCPR – przyznane środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Trudno powiedzieć czy środki te są wystarczające, 

realizujemy wszystkie wnioski, które do nas wpływają. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/32/11 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych 

Powiatu Opolskiego. Ww. uchwałę (Nr VIII/59/11) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

f). przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Nr VIII/60/11) 

Przewodniczący poinformował, iż w ramach środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie 

Zarząd Powiatu proponuje przyznać dotację na prace konserwatorskie trzem Parafiom z Jełowej, 

Starych Siołkowic i Krasiejowa. 

Komisja Budżetu i Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały i nie wniosły uwag do jego 

treści, opiniując je pozytywnie. 



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie 

konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.  

Ww. uchwałę (Nr VIII/60/11) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

g). wydania opinii (ZOZ w Białej) (Nr VIII/61/11) 

Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że ustawa o ZOZ-ach zobowiązuje nas do zaopiniowania 

projektów uchwał innych samorządów w przypadkach likwidacji lub ograniczenia działalności 

zakładów świadczących usługi medyczne. O wydanie takiej opinii wystąpiła Rada Powiatu w 

Prudniku. Przygotowano projekt uchwały opiniując pozytywnie przekształcenie ZOZ w Białej –

wyjaśnił Przewodniczący. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydania opinii (Nr VIII/61/11). 

Ww. uchwała została podjęta 21 głosami, przy 1 głosie „przeciw”. 

h). wydania opinii (SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach) (Nr VIII/62/11) 

Przewodniczący poinformował, iż o wydanie opinii o przekształceniu SP ZOZ w Głuchołazach  

wystąpiła Rada Powiatu w Nysie. Zarząd przygotował projekt uchwały opiniujący negatywnie 

ten projekt.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała treść projektu uchwały w tej sprawie. 
Następnie poprosił Starostę o przedstawienie stanowiska Zarządu.  

Starosta – w ocenie Zarządu nastąpiło ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych 

przez SPZOZ ZOZ w Głuchołazach poprzez przekształcenie oddziałów wymienionych w ww. 

Uchwale.   

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydania opinii (Nr VIII/62/11). 

Ww. uchwała została podjęta 19 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się. 

i). wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr VIII/63/11) 

Przewodniczący wyjaśnił, iż działka o powierzchni 0,0602 ha położona w Prószkowie stała się zbędna 

dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, a Zarząd Powiatu proponuje wyznaczyć ją do sprzedaży 

w trybie przetargowym. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radna A. Trychan – czy jest zainteresowanie tą nieruchomością, bo ona jest taka specyficzna?  

Sekretarz Powiatu – Nie wiemy, zobaczymy jak będzie przebiegał proces sprzedaży w trybie  

przetargowym. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków nieruchomość ta położona jest na terenie 

oznaczonym symbolem MM – teren zabudowy mieszanej.  



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargowym nieruchomości.  

Ww. uchwałę (Nr VIII/63/11) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

j). wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr VIII/64/11) 

Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu wystąpił również o wyrażenie zgody na sprzedaż w 

trybie przetargowym nieruchomości w Turawie. Jest to zamek, w którym dotychczas był Dom 

Dziecka. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radna A. Trychan – czy wiemy w jaki sposób ta nieruchomość weszła do zasobu Powiatu 

Opolskiego? W gminie Turawa, którą reprezentuję, dużo mówi się  o byłych właścicielach pałacu, czy 

nie grożą nam roszczenia z ich strony? 

Sekretarz Powiatu – Dom Dziecka w Turawie przejęto z dniem 1 stycznia 1999 r. Z chwilą 
wprowadzenia powiatów nieruchomość na mocy prawa stała się własnością Powiatu Opolskiego. 

Wyczerpiemy procedury, które obowiązują przy sprzedaży tego typu nieruchomości. 

Radna A. Trychan – powiedzmy, że wyrażamy zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, znajduje 

się nabywca i sprzedajemy notarialnie. Co będzie jeśli za kilka lat dowiemy się, że powiat sprzedał 

obiekt zabytkowy, który niszczeje? Przytoczę instrumenty, które dał nam prawodawca, aby 

zabezpieczyć obiekt przed przypadkową sprzedażą. Proponuję oddać w drodze przetargu w 

użytkowanie wieczyste na lat 99 przedmiotową nieruchomość gruntową, a budynek pałacu na tym 

gruncie posadowiony sprzedać na odrębną własność. Powinniśmy zapisać w umowie z nowym 

właścicielem terminy ewentualnych remontów, aby pałacu nie spotkał los innych zabytków. Uchwała 

w obecnym brzmieniu, dająca jedynie możliwość sprzedaży jest niebezpieczna. Dlatego też składam 

formalny wniosek o zmianę paragrafu 1 niniejszej uchwały. Radna Trychan odczytała uzasadnienie do 

swojego wniosku. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z 

zapytaniem czy taka alternatywa była przedmiotem dyskusji Zarządu. 

Naczelnik Wydziału GN – przepisy prawa zezwalają na to wszystko, o czym mówi Pani 

Trychan. Mówi się jednak, że użytkowanie wieczyste jest praktyką komunistyczną i winno być 
przekształcone w prawo użytkowania na własność. Jeżeli nastąpi oddanie w użytkowanie wieczyste i 

dojdzie np. do rozwiązania umowy, to obiekt wróci w ręce powiatu i trzeba będzie za niego zapłacić,  
a wiadomo, że główną wartością jest sam budynek, bo grunt nie ma aż tak dużej wartości.  

Sekretarz Powiatu – Zarząd podejmując decyzję o sprzedaży kierował się względami 

ekonomicznymi, posiadanie każdej nieruchomości to nic innego jak wydatkowanie środków na jej 

utrzymanie. Musimy zabezpieczyć środki na monitoring obiektu, w tym 7 ha park. Mamy podobny 

park w Tułowicach. Staramy się pozyskać środki z Funduszu Ochrony Środowiska, na ich utrzymanie.  

Dlatego też Zarząd zdecydował się przeznaczyć nieruchomość w całości do sprzedaży. A do tego 

czasu musimy obiekt i park zabezpieczyć przed ewentualną dewastacją.  
Starosta – chcemy, aby nowy właściciel w pełni czuł się gospodarzem terenu. Nie możemy 

sobie pozwolić na to, aby obiekt wrócił w nasze ręce, bo nie będzie nas stać na jego utrzymanie ani na 

zwrot kosztów sprzedaży 

Przewodniczący Rady – czy to postępowanie znane jest Wójtowi Gminy Turawa? 

Starosta – nie, Wójt wie o tej wersji, którą przedstawiliśmy radnym tzn. że ten budynek 

przeznaczony jest do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.   

Radna Trychan – temat użytkowania wieczystego z  przejęciem prawa na własność jest 

tematem bardzo modnym, aczkolwiek też wiąże się to z opłatami. Jestem przekonana, że obiekt w 

Turawie trzeba zbyć, ale przed chwilą podjęliśmy uchwałę w sprawie przyznania dotacji na 

dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu 

Opolskiego, a teraz pozbywamy się obiektu zabytkowego.  

Radny E. Jędra – czy Zarząd brał pod uwagę podział tego gruntu, bo 7 ha to dużo? 



Naczelnik Wydziału GN – nie sądzę, aby konserwator zabytków wyraził na to zgodę, gdyż park 

sprzedany oddzielnie straciłby na wartości. Przy sprzedaży budynku i oddaniu w użytkowanie 

wieczyste nabywca będzie miał trochę oszczędności z tytułu 50% zniżki przy zakupie obiektu 

zabytkowego, ale nie uniknie wysokich opłat.  

 T. Gabor - Pani Alicja jest autorytetem w tej dziedzinie. Musimy się zastanowić czy zależy 

nam tylko na sprzedaży tego obiektu czy chcemy zadbać o przyszłość tego terenu. Musimy patrzeć 
trochę dalej. Zamek może być atrakcją nie tylko dla mieszkańców Turawy, ale i dla wszystkich 

turystów. 

 Starosta – wśród pracowników mam autorytety, a Pani Alicja jest koleżanką Pana Gabora. A 

tutaj są sami specjaliści i to są moje autorytety, Pan T. Dziubałtowski jest jednym z nich.  

 Radny R. Respondek – Gmina Turawa była swego czasu właśnie w tym pałacyku i opuściła 

go ze względu na duże koszty utrzymania.. I niestety, opłaciło się Urzędowi Gminy wybudować nowy 

obiekt niż pozostać w pałacu.  

 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej Trychan o zmianę zapisu 

paragrafu 1 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości. 

Po odczytaniu wniosku przystąpiono do głosowania. Za wnioskiem radnej Trychan głosowały 4 

osoby, 15 było przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu. Wniosek nie przeszedł, tak więc został w całości 

odrzucony.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargowym nieruchomości. 

Radni podjęli ww. uchwałę (Nr VIII/64/11) 20 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się. 

 

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

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

radny L. Pietruszka – brak jest ograniczenia prędkości na drodze powiatowej graniczącej z 

płytą lotniska Aeroklubu w Komprachcicach.  

Dyrektor ZDP w Opolu - Gmina Komprachcice jako gospodarz terenu winna wystąpić do nas 

z  wnioskiem o ograniczenie prędkości. Na tym terenie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 

km/godz.  

 radny T. Strzałkowski – jakie są przyczyny nie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni skoro ustawa z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia takiego sprawozdania nie później niż do 

dnia 30 kwietnia każdego roku?  

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - zmiana ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie , wprowadziła nowe szczegółowe zasady opracowywania rocznych 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jeżeli dojdziemy, po konsultacji z radcą 
prawnym, że należy je przedłożyć radnym wg starych zasad, to je zrobimy.  

radny T. Strzałkowski – art. 61 Konstytucji RP oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej gwarantują obywatelom prawo do informacji o działalności 

organów władzy publicznej. W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego nie można 

znaleźć uchwał podejmowanych przez Zarząd  opublikowanych w zbiorczy i chronologiczny sposób. 

Proszę o niezwłoczne podjęcie działań porządkujących i uzupełniających ten obszar BIP. 

Sekretarz Powiatu – dostęp do informacji jest zabezpieczony, wszelkie informacje dotyczące 

pracy Zarządu oraz Rady dostępne są w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Rady. W BIP 

umieszczane są natomiast te uchwały Zarządu, które podlegają takiemu obowiązkowi.  

radny Strzałkowski - to zapytanie nie wzięło się z przypadku, było np. rozstrzygnięcie 

konkursu, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i ciężko było znaleźć informacje na ten temat, 

mieszkańcy dzwonią do mnie w tej sprawie i się dopytują. 
 radny T. Gabor – Biuletyn Informacji Publicznej jest nieczytelny, stąd nasz pomysł o 

umieszczanie nagrań z posiedzenia sesji oraz Zarządu w BIP. Chodzi o to, aby sobie ułatwić pracę.   
  



Ad.10.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 

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

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 

 

 
 

 

 


