
Protokół Nr IX/2011 

z dziewiątej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 28 lipca 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 IX-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

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

przedstawicieli PUP w Opolu oraz pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy 

obecności ( 19 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.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, 

b) zmiany Statutu Powiatu Opolskiego, 

c) przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat 

Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym 

Borze, 

d) zaopiniowania skorygowanego 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.   

7.Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 
Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.. 

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 18 głosami, przy 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

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

(w załączeniu).  

 
Ad.6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

a). ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu (Nr IX/65/11) 
Przewodniczący poinformował, iż od 21 sierpnia br. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące 

usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.  

Dlatego też Zarząd przygotował projekt uchwały o ustaleniu wysokości opłat w tej sprawie.    

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radna Alicja Trychan – Czy podejmowanie tej uchwały nie jest przedwczesne, skoro nowe przepisy 

regulujące usuwanie pojazdów wchodzą od dnia 21 sierpnia 2011 r.? 

Sekretarz Powiatu – Tak, jak to już wyjaśniałam Pani na Komisji Polityki Gospodarczej, ryzykujemy 

ze świadomością, że Wydział prawny Nadzoru i Kontroli OUW może nam ją uchylić. Warunkiem 

wejścia uchwały w życie jest jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji – Przed tym problemem stoją wszystkie powiaty.   Zadanie będzie 

zadaniem własnym powiatu od dnia 21 sierpnia 2011 r., stąd konieczność przeprowadzenia procedury 

niezwłocznie, tak aby uchwała zaczęła obowiązywać z dniem 21 sierpnia br. 



Radca prawny  - Przytoczę rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 

sprawie zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym akt wykonawczy do ustawy może być 

wydany po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie nie wcześniej niż po wejściu w życie 

ustawy. 

Radna A. Trychan – czy starostwo pokrywa koszty usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania? 

Naczelnik Wydziału Komunikacji - Odnośnie kwestii ponoszenia kosztów usunięcia i parkowania 

pojazdu, nowy przepis - Prawo o ruchu drogowym będzie przewidywał, że koszty związane z 

usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałe od 

momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania, ponosić będzie osoba 

będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Decyzję 

administracyjną o zapłacie przedmiotowych kosztów wydawał będzie starosta. Ustawodawca 

wyznaczył maksymalne stawki za usunięcie pojazdów. 

Radna A. Trychan – uchwała nie zawiera zapisu, że są to stawki maksymalne. Można by ustalić stawki 

minimalne, a później je skorygować. 

Przewodniczący Rady- Mniej nie można pobierać. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Radni podjęli ww. uchwałę jednogłośnie (19 głosami).  

b). zmiany Statutu Powiatu Opolskiego (nr IX/66/11) 
Przewodniczący poinformował, że pismem  z dnia 7 czerwca br. przekazał projekt uchwały, 

przedłożony przez grupę radnych  powiatu opolskiego, w sprawie zmiany Statutu Powiatu Opolskiego, 

do Zarządu Powiatu Opolskiego oraz przewodniczących poszczególnych komisji rady celem 

zaopiniowania.  

Zarząd Powiatu w dniu 28 czerwca br. negatywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych z uzasadnieniem stanowiska Zarządu ( pismo Nr 

RP.0003.8.2011.AR). 

Przewodniczący zapoznał radnych z opiniami poszczególnych komisji rady, informując, że 

Komisja Budżetu, Rewizyjna, Polityki Społecznej  negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie zmiany Statutu Powiatu Opolskiego. Natomiast Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Opolskiego. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem do wnioskodawców czy chcą zabrać głos w sprawie  złożonego 

wniosku. 

Radny T. Gabor- Starosta poinformował nas, że sesje są nagrywane. Teraz pozostaje nam to tylko 

usankcjonować poprzez umieszczanie tych nagrań na stronie BIP. Jawność i transparentność to jest 

podstawa naszej działalności. Operujemy publicznymi pieniędzmi, działamy w granicach prawa. 

Jakiekolwiek  powstrzymywanie się od przejrzystości rodzi pytanie „Dlaczego? Może coś jest na 

rzeczy? Na 11 powiatów jedynie powiat opolski i strzelecki nie umieszczają uchwał Zarządu na 

stronie BIP. Starosta zapewniał nas na sesji, że zakupiony zostanie profesjonalny sprzęt do nagrań 

przy okazji zakupu nowej siedziby dla starostwa. Umieszczenie pliku w formie dźwiękowej do 15 MB 

nie jest problemem. Nie ma potrzeby zatrudniania nowego informatyka. Internet jest podstawowym 

źródłem wiedzy. Będziemy pionierami w województwie opolskim, informacja o kilkunastu wejściach 

na stronę jest nieprawdziwa. Projekt uchwały jest neutralny. Jako współautor projektu uchwały 

chciałem wprowadzić trochę innowacyjności. Mieliśmy przykład  z protokołami z sesji. Traciliśmy 

kilkanaście minut na ich omówienie. Dzisiaj te protokoły są rzetelne, ale w tym właśnie czasie zrodził 

się pomysł umieszczania nagrań z sesji na stronie BIP.  

Radna A. Trychan – Wobec bardzo skrupulatnych wyjaśnień Pani Sekretarz na Komisji Polityki 

Gospodarczej w sprawie kosztów związanych z zatrudnieniem na etat dodatkowego informatyka (ok. 

32 000 zł rocznie), mając na uwadze względy finansowe, chciałabym wnieść formalny wniosek o 

rezygnację z nagrań posiedzeń zarządu. Proponuję skreślić w paragrafie 71 tejże uchwały wszystko, co 

dotyczy nagrywania i umieszczania w BIP protokołów z posiedzeń Zarządu.  

Radny E. Jędra – To jest wniosek dalej idący. Należy odrzucić całą uchwałę.     

Radna H. Wojtasik – Przewodniczący powiedział nam, że komisje zaopiniowały ten projekt uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej nie podjęła decyzji, gdyż praktycznie się nie odbyła, bo nie było quorum 

jedna osoba była „za”, druga „przeciw”. Pani Sekretarz przekonywała nas, że jest to za drogi szpas z 



uwagi na dodatkowy etat informatyka i konieczność zakupu profesjonalnego sprzętu konferencyjnego 

Wydajemy społeczne pieniądze, aby instytucja była postrzegana jako jawna, Jak się mają te koszty do 

kosztów zatrudnienia jednego członka zarządu, który kosztuje nas ponad 100 000 zł rocznie? 

Radny L. Pietruszka – Przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, tak jak to 

ustalone zostało na posiedzeniu Komisji w dniu 25 lipca br. Poprosiłem nieobecne na posiedzeniu 

komisji radne o zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Obie radne były za 

negatywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej A. Trychan w sprawie nie nagrywania 

posiedzeń z prac zarządu. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 14 było „przeciw”, a 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. Wniosek został odrzucony. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Opolskiego.  

Za podjęciem uchwały (nr IX/66/11) głosowało 4 radnych, 15 było „przeciw”. Uchwała nie została 

podjęta. 

c). przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat 
Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym 

Borze 
Przewodniczący wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Powiatu Opolskiego o wyrażenie 

zgody na przejęcie od Gminy Chrząstowice zadania polegającego na prowadzeniu oddziału 

przedszkolnego, co pozwoli na utworzenie przy Szkole Podstawowej w Suchym Borze takiego  

oddziału. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radna A. Trychan – Czy przejmując zadanie z Gminy Chrząstowice powiat będzie występował o 

subwencję? Jeśli tak, to jaka jest szansa, że ją otrzymamy? 

Pani Anna Mikołaszewska, pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Zwrócimy się do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku ze zwiększeniem zadania tj. prowadzeniem Oddziału 

Przedszkolnego Specjalnego. 0,6 % subwencji ogólnej stanowi rezerwa,  którą Państwo przeznacza 

m.in. na zwiększenie zadań oświatowych, w związku z czym mamy szansę otrzymać subwencję na  

prowadzenie oddziału przedszkolnego. 

Radna H. Wojtasik – Czy roczna opłata za koszty eksploatacyjne pomieszczenia Przedszkola to tylko 

740 zł? 

Pani Anna Mikołaszewska- Ponosimy jedynie koszty eksploatacyjne, nie ponosimy natomiast kosztów 

związanych z wynajmem lokalu.   

Sekretarz Powiatu – Wynagrodzenie dyrektora i pozostałych służb, obecnie zatrudnionych w 

placówce, nie zostanie zwiększone z tytułu utworzenia oddziału przedszkolnego, stanowić będzie 

procentowy udział w ogólnych kosztach funkcjonowania placówki Nowym wynagrodzeniem będzie 

etat wychowawcy.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy 

Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego 

Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze.  

Uchwała (Nr IX/66/11) została podjęta 18 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się. 

d). zaopiniowania skorygowanego 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  
Zaopiniowany przez radę w lutym br. wniosek 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 został skorygowany, co wymaga 

również akceptacji rady – wyjaśnił Przewodniczący. 

Komisje Polityki Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu podziękował Staroście i Przewodniczącemu Rady za 

wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały i przypomniał, iż wniosek o 

dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej, kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej  został już dwukrotnie  pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Powiatu Opolskiego. Pierwszy raz w listopadzie 2009 r., jednakże środki te 

nie zostały wykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w roku 2010. Drugi raz  w lutym 



2011 r., gdyż wprowadzona w 2010 r. zmiana ustawy o promocji i zatrudnieniu  pozwoliła na 

wykorzystanie dodatkowych środków w roku 2011.  

Niniejsza uchwała dotyczy zaopiniowania skorygowanego wniosku z dnia 04 lipca 2011 r., do którego 

zostały naniesione zmiany zgodne z zaleceniami ministerstwa, nie powoduje ona w chwili obecnej 

zwiększenia dotacji z budżetu Powiatu na PUP. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

całkowitych kosztów utworzenia CAZ-u – poinformował Dyrektor PUP w Opolu. 

Radna A. Trychan – To zadanie wspólne powiatowe i Urzędu Miasta. Partycypujemy w kosztach 

utworzenia CAZ- u. 

Sekretarz powiatu – Tak, ale nie w naszych budynkach. 

Radny R. Respondek – W pkt 4 tabelki – Planowany termin realizacji uruchomienia inwestycji – 

podano lipiec 2011. czy to jest błąd? 

Dyrektor PUP w Opolu – Wniosek jest skończony, gdy go pisałem, myślałem, ze termin ten będzie 

realny. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania 

skorygowanego 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. 

Radni podjęli ww. Uchwałę (Nr IX/67/11) jednogłośnie (19 głosami). 

 

Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Przewodniczący poinformował, ze radni otrzymali przed sesją, przygotowane przez Zarząd, 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010 rok. 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radna H. Wojtasik – na terenie naszego powiatu jest największa dziura w Polsce. Ludzie pytają mnie 

co będzie z tą drogą. Jest to problem kosztowny, z którym będziemy musieli się zmierzyć. /chodzi o  

dziurę głęboką na ok. 30 metrów powstałą na drodze asfaltowej prowadzącej do kopalni w Graczach/. 

 - Dyrektor ZDP w Opolu – Droga nie zostanie odbudowana w tym samym miejscu. Trwają prace 

Wyższego Urzędu Górniczego, który określi w którym miejscu będzie można ja odbudować, tak by to 

było bezpieczne. Dyrektor Kopalni w Graczach deklaruje, że poczuwa się do winy. Będziemy 

rozmawiali z władzami Niemodlina i wystąpimy do kopalni o naprawienie szkody, ale dopiero po 

ekspertyzie, która będzie podstawą do dalszego działania.  

- Starosta – Prezes Kopalni zobowiązał się do partycypacji w kosztach odbudowy drogi.  

- Dyrektor ZDP w Opolu – Z uwagi na moje liczne obowiązki zawodowe, proponuję, aby wyznaczyć 

do tej sprawy koordynatora w Starostwie. 

- Starosta – Członek zarządu, Pan Krzysztof Wysdak, będzie pilotował prace wiązane z odbudową 

drogi w Graczach. 

- radna H. Wojtasik – Czy termin i miejsce Powiatowych Dożynek są aktualne?  

- Starosta – Dożynki odbędą się 4 września br. w Bierdzanach. Czekamy na potwierdzenie przyjazdu 

naszych gości z zagranicy. Wszelkie informacje o Dożynkach znajdziecie Państwo na naszej stronie 

internetowej.  

 

Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 10.55  wypowiadając formułę „Zamykam obrady IX 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 
 


