
Protokół Nr XI/2011 

z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 20 października 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 XI-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 (20 radnych) 

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

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) 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, 

d) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – paszportem w przyszłość” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

e) zaopiniowania wniosku uzupełniającego 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, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. 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 

X/2011 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r.  

Ponieważ żaden z radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 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 

Opolskiego (w załączeniu). 
 

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

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

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

XI/72/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę dokonania zmian w tegorocznym 

budżecie Powiatu Opolskiego wyjaśniono szczegółowo w dołączonym do projektu uchwały 

uzasadnieniu.  



Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Radny Edward Jędra – uważam, że przedmiotowy projekt uchwały winien być omawiany po 

uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Najpierw należałoby 

przyjąć zmiany cząstkowe, które ujęte zostały w ogólnej uchwale budżetowej. 

Skarbnik Powiatu – drugiej uchwały budżetowej nie przygotowano na dzisiejszą sesję. Jest 

tylko uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Radny Tomasz Strzałkowski – kolejność jest prawidłowa. Wieloletnia prognoza finansowa 

winna być przyjęta po uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2011 r. 

Następnie radny Tomasz Strzałkowski zapytał: 

- dlaczego nie dołączono do ww. uchwały załącznika nr 3? 

- w § 1 ust. III. pkt 2 w tabeli powtórzono omyłkowo liczbę porządkową 17. 

- kwota 180.000 zł, czy stać nas na tak duży wydatek? 

Pomyłka dot. Tułowic. Byliśmy przekonani, że jest to kwota 18.000 zł. Teraz pojawia się kwota 

180.000 zł pomniejszona o kwotę na taras i fontannę. Mam wątpliwości, czy  jest to wydatek 

niezbędny, na który nas stać. Kolejną ważną kwestią w tej uchwale są kwoty, jakie przeznaczono na 

wynagrodzenia dla nauczycieli. Proszę o wytłumaczenie filozofii, jaka jest stosowana, oczywiście nie 

odpowiadając, że są to należności ustawowe, gdyż o tym wszyscy wiemy. Chodzi o to, że kwartał 

temu lekką ręką przyznawaliśmy dodatki motywacyjne dla prawie wszystkich nauczycieli przez 

prawie cały rok szkolny. Mamy zapewnienie, że są na to pieniądze bo dyrektorzy mają oszczędności w 

swoich jednostkach, a po trzech miesiącach okazuje się, że trzeba znaleźć 700.000 zł. Nie rozumiem 

takiej filozofii. Nie kwestionuję tego wydatku, ale nie podzielam takiego wydatkowania środków 

finansowych. Wadliwa jest jakość wydatkowania tych pieniędzy.  

W zakresie kultury i sportu gros środków, które były przeznaczone na wspieranie organizacji 

pozarządowych nie potrafi spełnić kryterium i złożyć porządnego wniosku, aby te pieniądze wypłacić. 
To nie jest wspieranie tylko fikcja. Może w przyszłym roku przekażemy symboliczną kwotę 1.000 zł 

na szkolenie dla stowarzyszeń, aby to było autentyczne wspieranie.  

To jest temat do przemyślenia. 

Skarbnik - zał. nr 3 do tej uchwały nie ma, tak jak nie ma zał. nr 1 i nr 2, gdyż zał. nr 3, to jest 

załącznik do uchwały budżetowej, cytowanej na wstępie paragrafu 1, przedmiotowej uchwały czyli to 

jest zał. nr 3 uchwały budżetowej z grudnia ubiegłego roku, który pokazuje wykaz zadań 
inwestycyjnych. Nigdy Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie kwestionowała tej formy zapisu. 

Błąd w tabeli dot. liczby porządkowej zostanie poprawiony.  

W wydatkach ogólnych kwota 180.000 zł była dobrze poprawiona na półrocze, a tylko w wydatkach 

budżetowych w tabelce było omyłkowo zapisane 18.000 zł. Jeśli chodzi o podwyżki: w związku ze 

zmianą od września liczby oddziałów i wchodzą podwyżki wynikające z Karty Nauczyciela na 

poziomie 7%. Nigdy nie stać nas, aby dawać pieniądze awansem, dlatego też robimy analizy 

wydatków całego pierwszego półrocza i z uwzględnieniem nowych zmian wprowadza się środki do 

szkół, przede wszystkim ze wzrostem wynagrodzeń zgodnie z Kartą Nauczyciela. Jeśli są dodatkowe 

środki to po stronie dochodów i wydatków dodajemy również środki dla Zespołu Szkół w Tułowicach 

dla internatu, co związane jest z bardzo dużą liczbą uczniów, którzy uiszczają opłaty. 

Pani Marzena Kazin - dla instytucji pożytku publicznego organizowanych jest wystarczająco 

dużo szkoleń. Jeśli ktoś decyduje się na składanie wniosków musi przeczytać dobrze regulamin. My 

zawsze służymy pomocą. Byłam w składzie komisji konkursowej i tym bardziej chciałam być osobą 
niezależną. Generalnie chodzi o błędy formalne, niedbale, niekompletnie składane wnioski. W 

związku z tym bardzo dużo tych pieniędzy zostało. 

Radna Elżbieta Stolarczuk - czy nie ma możliwości wzywania do uzupełnienia wniosków? 

Pani Marzena Kazin - nie ma takiej możliwości. Nasz regulamin nie przewiduje uzupełniania 

dokumentów.  

Radna Elżbieta Stolarczuk - to dość problematyczna sprawa. Marnują się pieniądze. Powiat 

przyznaje środki finansowe, a nie zostają one wykorzystane. Temat trzeba nagłośnić. 
Skarbnik Powiatu – w § 1 ust. 1 ppkt 1 lit. d) Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA”  Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – zwiększa się planowane 

wydatki (winno być „dochody”) o kwotę 77.024 zł.” 



Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uwzględniającego 

zgłoszone poprawki. Następnie  przystąpiono do głosowania z naniesionymi poprawkami, w wyniku 

którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. 

Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XI/73/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zaistniała również konieczność dokonania 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego też przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Radny Tomasz Gabor – droga Murów-Kup. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pan Jacek Dziatkiewicz – to były pieniądze z 

Gminy Murów. Na razie wycofano pieniądze, gdyż nie otrzymali środków z gminy. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. Następnie przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 3. Uchwała została podjęta. 

 

c) 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 XI/74/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu za pośrednictwem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował projekt 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. 

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 jego treści. 

Radny Edward Jędra – interesuje mnie sprawa wykorzystania funduszu na sprzęt 
rehabilitacyjny. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Pani Elżbieta Ciupek – w 

związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych w kwocie 34.900 

zł z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz niewykorzystaniem kwoty 6.401 zł 

z zadania dot.  dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, przesunięto środki na zadanie związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, ze względu na duże potrzeby osób 

niepełnosprawnych w tym zakresie. Ilość składanych wniosków przekracza nasze możliwości 

finansowe. Wszystkie wnioski załatwiane są według kolejności złożenia. Państwowy Fundusz 

Rehabilitacyjny jest limitowany odgórnie, środki finansowe dzielone są wg algorytmu. Na bieżący rok 

nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy.  

Radny Tomasz Strzałkowski - tej uchwały nie da się przeczytać, a tym bardziej nie da się 
zrealizować, gdyż jest niezgodna z zasadami prawodawcy. Nie wiadomo, który paragraf zmieniamy, i 

w której uchwale. Dziwię się, że radca prawny podpisał się pod tak zapisaną uchwałą. Jest 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - zasady techniki prawodawczej, które precyzuje zapisy 

uchwał i należy je również stosować w jednostkach administracji samorządowej. 

Pani Elżbieta Ciupek - wszystkie uchwały zostały ujęte w paragrafie § 1 przedmiotowej 

uchwały.  

Radca prawny Pani Bogusława Czyż – radny Tomasz Strzałkowski ma rację.  
Przewodniczący Rady – tytuł uchwały także jest zapisany nieprawidłowo. 

Radny Tomasz Strzałkowski – tytuł przedmiotowej uchwały zapisany został prawidłowo. 



Sekretarz Powiatu – proponuje ogłosić kilkuminutową przerwę celem dopracowania 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady – ogłaszam 10 minutową przerwę. 
 

Po przerwie wznowiono obrady – obecnych na sali obrad 21 radnych – radna Anna Raida nie 

powróciła na posiedzenie. 

Przewodniczący Rady – wszyscy radni otrzymali nowy projekt uchwały z naniesioną 
autopoprawką. Uchwała została uporządkowana. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniający 

autopoprawkę i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem 

przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała 

została podjęta. 

 

d) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – paszportem w przyszłość” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr XI/75/11). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały dot. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – paszportem w przyszłość” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

e) zaopiniowania wniosku uzupełniającego 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 (Nr 
XI/76/11). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż rada po raz kolejny w tym roku zaopiniuje 

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. 

Komisja Budżetu i Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr XI/77/11). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości 

położonej w Chmielowicach, która jest zbędna dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Komisja Polityki Gospodarczej ww. projekt uchwały zaopiniowała negatywnie. 

Radna Alicja Trychan – składam wniosek o dyskusję. Pragnę wyjaśnić negatywne stanowisko 

Komisji Polityki Gospodarczej, której jestem członkiem. Uważamy, że podejmowanie uchwały 

wyrażającej zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki w trybie przetargowym jest przedwczesne. 

Gdybyśmy dzisiaj podjęli taką uchwałę, dającą możliwość sprzedaży tej nieruchomości, naruszymy 

przepisy prawa. Jednym z przepisów jest prawo miejscowe, którym jest plan zagospodarowania 

przestrzennego. Działka ta jest położona w liniach rozgraniczających o funkcji planu 

zagospodarowania przestrzennego KZ - jest to droga zbiorcza. Dopóki taki zapis w planie istnieje nie 

możemy sprzedawać działki z przeznaczeniem pod działalność usługową. Ustawa o drogach 



publicznych wyraźnie precyzuje, że w zależności od kategorii drogi - drogi te powinny stanowić 
własność odpowiednich podmiotów. Drogi krajowe to własność Skarbu Państwa, drogi wojewódzkie 

– Marszałka Województwa, drogi powiatowe – Starosty, a drogi gminne – odpowiednia gmina. 

Wyrażając zgodę działamy wbrew tej ustawie. Nieważne jest oświadczenie Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu, że działka jest zbędna w liniach rozgraniczających drogę - to za mało. To nie 

zmienia istniejącego prawa. Jeśli działka ta ma funkcję KZ – droga zbiorcza, w jaki sposób ma ją 
wycenić rzeczoznawca majątkowy, który działa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami? Art. 154 ust. 1 zobowiązuje rzeczoznawcę do wyceny tej działki jako drogi w 

połączeniu z tym gruntem. Jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego, to rzeczoznawca 

majątkowy musi brać funkcję planu, a nie nasze życzenia. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania 

przestrzennego, to ze studium, a jeśli nie ma studium, decyzja o warunkach zabudowy, a jeśli nie ma 

decyzji o warunkach, to wtedy dopiero zapisy ewidencji gruntów, czyli Bi. Nie można było wycenić 
jako grunt zabudowany pod usługi. Tracimy w tym momencie na cenie, bo drogi są znacznie tańsze, 

aniżeli grunt przeznaczony pod usługi. Czy my nie podejmując tej uchwały nie krzywdzimy 

inwestora? – wydaje mi się, że nie. Inwestor wybudował obiekty handlowe na działce o pow. 92 m
2
. 

Powierzchnia działki nie wskazuje na rozbudowę. Ponadto ma on zawartą umowę dzierżawy z 

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu do roku 2030 - to jest stabilizacja tej działalności, a 

jednocześnie zabezpieczenie Starosty, gdyby miało kiedyś powstać na skrzyżowaniu drogi gminnej i 

powiatowej rondo lub prawo skręt do drogi gminnej. Narasta ruch samochodowy. Skoro inwestor nie 

może się rozbudować, skoro ma zabezpieczone do 2030 r. działanie - po co mu zatem ta własność? 

Kolejne niebezpieczeństwo na jakie pragnę zwrócić uwagę, to sprawa przetargu. Przedmiotowa 

uchwała dotyczy sprzedaży w drodze przetargu. Jeśli przetarg wygra inny podmiot, który zechce 

prowadzić działalność handlową. Wtedy należy spisać akt notarialny z kimś innym kto wnioskował, 

co z zabudowaniami? Nieważne jest, czy dzierżawca oddał cos gminie, czy starostwu, to nie ma 

wpływu na sytuację prawną tej działki. Nie możemy działać wbrew planowi zagospodarowania 

przestrzennego, nie możemy działać przeciwko wójtowi, który ten plan uchwalił. Uważam, że jest 

możliwość zadowolenia wnioskodawcy poprzez sprzedaż, ale w zupełnie innej kolejności, i o to 

wnioskuję. Zainteresowany powinien zawnioskować do wójta o zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu może wspomóc go swoją pozytywną 
opinią, że ten pas drogi powiatowej nie jest i nie będzie mu potrzebny, a zatem popiera wniosek 

zainteresowanego. Gdy ulegnie zmianie plan zagospodarowania przestrzennego wówczas nastąpi 

wygaśnięcie trwałego zarządu. Następnie jako kontynuację umowy do 2030 r. podejmuje Starosta i 

wtedy możemy sprzedać za zgodą rady w trybie bezprzetargowym z art. 37 ust. 3a na rzecz 

dzierżawcy. To zabezpiecza mu ustawa, bo on ma tam pewne nakłady. W ten sposób my 

zabezpieczamy mu to, że nikt mu nie podkupi. Trzeba, aby zabiegał o zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego u wójta. Ale to już jego sprawa. Nasz interes wątpliwy, z uwagi na to, że tracimy na 

cenie, bo wyceną jest droga – nie widziałam operatu szacunkowego, nie wiem, czy takowy istnieje, a 

pod usługi będzie drożej, ale z całą pewnością uczciwiej. Wnioskuję o oddalenie przedmiotowego 

projektu uchwały i powrócenie do niej z korzyścią na rzecz inwestora, ale w zgodzie z planem 

zagospodarowania przestrzennego. Nie występuję jako opcja polityczna, a tylko w zakresie wiedzy 

merytorycznej.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Tadeusz Dziubałtowski – 

wypowiadam się w zakresie merytorycznym. Według mnie radna Alicja Trychan mija się z 

przepisami. 

Sekretarz Powiatu – zwracając się do radnej Alicji Trychan poprosiła, aby nie przenosić 
procedur stosowanych w Mieście Opolu. Jesteśmy w powiecie opolskim. Zgadzam się, że w różny 

sposób możemy ustalać procedury. Dlatego też trzymajmy się procedur stosowanych w powiecie. 

Pan Tadeusz Dziuabłtowski – wypowiedź radnej mija się z obowiązującymi przepisami. 

Chodzi o procedurę przetargową i bezprzetargową. Tryb bezprzetargowy można zastosować wtedy, 

gdy jest wszystko wyszczególnione. W art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami jest zapisane, że „Wojewoda – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik – w odniesieniu do nieruchomości 

stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub 

uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów 



publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których 

dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy 

sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy 

zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na 

budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej 

niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.”  

I tu jest problem – wyjaśnienia są zbyt ogólne. Gdybyśmy oddali pustą nieruchomość na 10 lat, 

możemy oddać, a następnie zostałaby zabudowana. Ale w tym przypadku to nie nastąpiło. Ten przepis 

nie ma tu zastosowania. W przyszłości będziemy mieć ten sam problem być może, nawet jeśli zmieni 

się plan zagospodarowania. Jeśli plan zostanie zmieniony umowa ulegnie zmianie. Zgodnie z 

procedurą, wyceny w powiecie robimy wtedy, gdy jest zgoda rady. Nie ma problemu z wyceną. W 

kwestiach merytorycznych wypowiada się zarządca drogi. Mogą się zmienić przepisy. 

Sekretarz Powiatu – to jest własność powiatu, mamy swoje procedury. Od lat stosujemy takie 

praktyki – proszę zatem pozwolić nam realizować nasze procedury. Nie musimy udowadniać sobie kto 

ma rację. Od kontroli mamy Komisję Rewizyjną. Mówimy o 92 m
2
 – to żaden pieniądz z dzierżawy, 

albo sprzedaży. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu określił, że ta działka jest dla nas zbędna.  

Na dzień dzisiejszy nie jest potrzebny szacunek nieruchomości. Obecnie chodzi jedynie o wyrażenie 

zgody na sprzedaż nieruchomości. 

Przewodniczący Rady – nasza dyskusja poszła w kierunku sprzedaży, a nie czy sprzedać, czy 

zysk, czy straty, Czy my mamy teraz sprzedać. Jeśli będzie wola gminy, ale na razie nie jest określona. 

Nie chcemy, aby ktoś likwidował usług. Nie dyskutujemy o formie sprzedaży. 

Radny Konrad Dendera – jako radni powiatowi powinniśmy pracować dla ogółu. Nie chcemy 

zadowolić tylko jednej osoby. Jak jest coś w rękach prywatnych to zawsze jest problem. Jeśli 
zaistnieje potrzeba rozbudowy może być problem.  

Radny Edward Jędra – czy usytuowanie działki tzn. pas drogi jest szeroki? Może wyznaczyć 
całość do sprzedaży. Nie wydzielać. Dziwię się, że w całym pasie drogowym tylko fragment 

wyznaczony został do sprzedaży. 

Radna Alicja Trychan – mój przedmówca podjął nowy aspekt tej sprawy. Jeżeli będzie 

porządne uzasadnienie. Usytuowanie jest niezbyt szczęśliwe.  

Pani Sekretarz – przepisy w organach samorządowych są takie same. Popieram głos radnego Edwarda 

Jędry. 

Radny Leonard Pietruszka – w sprawie zwiększenia strefy pod ewentualną sprzedaż tj. 

niemożliwe ze względu na lokalizację posesji. 

Przewodniczący Rady –tym tematem powinni zając się urbaniści. 

Radny Tomasz Gabor – należy przejść do głosowania. 

Radny Rudolf Mohlek – chciałbym usłyszeć precyzyjnie jak brzmi wniosek radnej Alicji 

Trychan. 

Radna Alicja Trychan – wnioskuję o oddalenie przedmiotowego projektu uchwały do czasu, 

kiedy strona wniesie wniosek o zmianę planu zagospodarowania, starostwo poprze ten wniosek, 

uzasadni i po zmianie planu powrócimy do tematu. Czy będzie to tryb przetargowy, czy 

bezprzetargowy to już drugorzędna sprawa. 

Radny Leonard Pietruszka – czy fakt, że gmina Komprachcice dla miejscowości Chmielowice 

nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego ma znaczenie? 

Przewodniczący Rady – gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego – KZ. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania nad wnioskiem radnej Alicji Trychan o oddalenie przedmiotowej uchwały. W wyniku 

głosowania 14  radnych głosowało za oddaleniem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – 6. 

Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała nie została podjęta. 

 

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

Radna Alicja Trychan – chciałam wrócić do informacji, jaka została przedłożona z przebiegu 

wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2011 r. Do informacji w formie tabelarycznej wnoszono 

pismem z dnia 20.09.2011 r. poprawki. Proszę, ażeby wnosząc poprawki, jeśli chodzi o kwoty 

uzupełnić je o zmiany w wykonaniu procentowym. Nie zmieniono zapisów w kolumnie 7 w dwóch 



pozycjach. Regionalna Izba Obrachunkowa jest instytucją finansową i ze szczególną starannością 
musimy te cyfry podawać. Ponadto w samym piśmie skierowanym do RIO prostującym tą informację 
jest także błąd ponieważ jest źle podana kwota – w miejsce kwoty 4.100.850 wprowadzamy kwotę  
41.009. Błąd w informacji i w tabelach. Proszę o większą staranność. 

Radny Tomasz Gabor – mam dwa pytania – jedno w postaci interpelacji złożę na ręce 

Przewodniczącego Rady, a drugie dotyczy karty pojazdu. W powiecie krapkowickim z automatu 

przyznaje się zwrot kosztów za wydanie karty pojazdów, wg przepisu, który narzucił powiatom 

pobieranie opłat, a później było to zakwestionowane. Wcześniej czy później będziemy zmuszeni do 

oddawania tych funduszy. Ile takich rejestracji było, czy wnioski wpływają do powiatu, czy myślimy 

długofalowo, i założyliśmy, że trzeba będzie wygospodarować jakieś środki finansowe na roszczenia 

osób, które wystąpią o zwrot 425 zł?  

W audycji radiowej  „W cztery oczy” Pani Burmistrz Prószkowa wystawiła krytyczną ocenę zarówno 

radzie powiatu, jak i staroście za bierność w podjęciu decyzji dot. przekazania lub sprzedaży gruntów 

związanych z przyszłą inwestycją - ogrodu botanicznego. Żywo zainteresowany jest tym tematem 

Uniwersytet Opolski. W 2010 r. było spotkanie, gdzie Starosta wyraził pozytywną opinię, chęć, że 

taka inwestycja mogłaby powstać. W ubiegłym tygodniu odbyło się w tym temacie spotkanie 

stowarzyszenia. Jak wygląda sprawa na dziś, jak wygląda stanowisko Zarządu Powiatu w tej materii? 

Czy jesteśmy chętni, aby te kilkadziesiąt hektarów oddać? 

Radny Krzysztof Wysdak – karta pojazdu była wprowadzona w 2004 r. i opłata wynosiła 500 

zł. Ludzie płacili za to, my pobieraliśmy te opłaty zgodnie z obowiązującym prawem. Opłata 

wprowadzona została po cofnięciu subwencji na domy dziecka. I wyjaśnienie ministerstwa było takie, 

że co prawda zabieramy na dzieci w domach dziecka, ale dajemy kartę pojazdu, z tego będzie zysk i 

będą pokryte te wydatki. Później był wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w kilkudziesięciu powiatach 

pojawiły się wnioski o zwrot kwoty 425 zł. Do nas także wnioski wpływały, my zwracamy tę kwotę 
dopiero po wyroku sądu. W powiecie krapkowickim starosta podjął taką decyzję mając 900 

wniosków, z czego rozpatrzonych ok. 200. To nie jest tak, że wpływa tam podanie i od razu zwracane 

są środki. Powiat Opolski w ramach Związku Powiatów Polskich jest w sporze zbiorowym z rządem. 

Chcemy, aby rząd zwrócił pieniądze na ten cel. 

Starosta - sprawa Pomologii ciągnie się od 1999 r., kiedy została przekazana nam jako spadek 

po gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Nie 

przypominam sobie, aby któryś z powiatów w Polsce prowadził wojewódzki ogród botaniczny. Jestem 

mieszkańcem Prószkowa i ten teren jest mi bardzo bliski i ubolewam nad tym co się dzieje. Kilka 

spotkań i prób przejęcia tego terenu miało już miejsce. Przypomnę ten, na którym zaważyła decyzja 

Senatu Uniwersytetu Opolskiego, który w 2006 r. nie zezwolił ówczesnym władzom uniwersytetu na 

przejęcie tego w całości, aby utworzyć tam Wydział Nauk Przyrodniczych naszego Uniwersytetu 

Opolskiego. Temat powraca co jakiś czas. Przez lata Marszałek Województwa Śląskiego przejmował 

grunty od Agencji Rolnej i później przekazano te grunty gminie. Dziś w formie stowarzyszenia 

prowadzi tam działalność, rozbudowując, sukcesywnie pozyskując środki zewnętrzne. W roku 2010 

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Opolu, Miasto i Gmina Prószków, 

wyraziły chęć powołania tworu ds. organizacyjnych. Miał być przygotowany regulamin 

stowarzyszenia. W budżecie Powiatu Opolskiego na rok 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000 

zł. Niestety, zostaliśmy z tym problemem sami. Prowadzenie ogrodu botanicznego nie jest naszym 

zadaniem. Ten teren jest wydzierżawiany, z tego terenu nikt nie korzysta. Na tym terenie znajdują się 
budynki po byłej szkole i byłym internacie tzn. w budynkach, które przejęliśmy z lokatorami. Z tego 

powodu w 2006 r. senat oddalił przyjęcie darowizny - cały teren miał być przekazany Uniwersytetowi 

Opolskiemu. My jesteśmy otwarci na propozycje. Do Miasta i Gminy Prószków zwracaliśmy się już 
dwukrotnie o przejęcie. Plan zagospodarowania przestrzennego jest od kilku lat opracowywany. Rok 

rocznie przeznaczamy środki na utrzymanie tego terenu, na wycinkę, koszenie. Niestety to jest 8 ha 

parku zabytkowego arboretum oraz ponad 50 ha około towarzyszących, gdzie teren jest wynajęty pod 

działalność rolniczą. Nigdy nie było takiej sytuacji, że nie byliśmy zainteresowani. Wiem, że było w 

tej sprawie spotkanie w Prószkowie, że była obecna na nim nasza radna Alicja Trychan. To, o czym 

rozmawiano na tym spotkaniu nie jest żadnym novum, te prezentacje widzieliśmy już kilkanaście razy. 

Musi być poważny partner do rozmowy - Sejmik Województwa, czy Urząd Marszałkowski. Ten 

ogród nie jest potrzebny powiatowi opolskiemu, czy gminie. Sama nazwa wskazuje na to - 

Wojewódzki Ogród Botaniczny. Może teren pod przyszły Wojewódzki Ogród Botaniczny 



powinniśmy przekazać Gminie Prószków z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży gruntu dochody 

z tego tytułu wrócą do budżetu Powiatu Opolskiego? Wszyscy chcieliby Wojewódzki Ogród 

Botaniczny, tylko nie wiadomo, kto ma się tym zająć. Czekamy na wspólne porozumienie. 

Radna Alicja Trychan – zostałam zaproszona na spotkanie w sprawie Pomologii, nie zajęłam 

tam jednakże żadnego stanowiska, nie udzielałam żadnych wypowiedzi, gdyż jest to dla mnie temat 

zupełnie nowy, jestem pierwszy rok radną powiatową, dopiero te wszystkie problemy, które działy się 
w przeszłości poznaję, aczkolwiek sam pomysł, same założenia w uchwale województwa są 
fantastyczne. Zgadzam się ze Starostą, - usiądźmy z poważnymi partnerami do rozmów,  pomyślmy 

nad wspólną formułą, by starostwo nie musiało inwestować w grunty żadnych środków finansowych. 

Służę swoją pomocą, mogę wspomagać działania Starosty. Tworzy się plan zagospodarowania 

przestrzennego jaką funkcję Pani Róża Malik przewiduje na dzień dzisiejszy tego terenu? 

Starosta - każdorazowo Rada Gminy Prószków wyrażała zgodę na sprzedaż budynków, w 

których mieszkali byli dyrektorzy, nauczyciele. Jako mieszkaniec Prószkowa, jako radny z tej gminy 

zawsze jestem ostatni, który mówi, że są ważniejsze potrzeby. Reprezentuję cały powiat.  

Ponadto pragnę zwrócić uwagę radnemu Tomaszowi Gaborowi, iż mówiąc o karcie pojazdu, 

należałoby wczuć się w zadania, które powiat realizuje. My nie narzuciliśmy karty naszym 

mieszkańcom. My mamy cały czas świadomość tego, że te pieniądze trzeba będzie komuś zabrać, 
żeby naszym mieszkańcom je zwrócić. To rząd i ministerstwa wprowadziły opłaty – zmienił się tylko 

adresat. Wprowadzono opłatę recyklingową. Kwota 500 zł dalej funkcjonuje, nasi mieszkańcy dalej 

płacą do budżetu państwa. Co my mamy z tego tytułu? - zadania, które nie są opłacane.  

Dzisiaj wchodzi w życie kolejny twór - ustawa o rodzinach zastępczych o pieczy społecznej. To 

ogromne zadanie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotowała budżet o 

0,5 mln zł większy, bo wchodzą nowe zadania, a rząd nie przeznaczył żadnej kwoty na ten cel. 

Jeśli chodzi o kartę pojazdu, to była to wyłączna decyzja indywidualna Starosty krapkowickiego. 

Większość powiatów wystąpiła na drogę postępowania sądowego. My także oczekujemy od rządu 

jasnego stanowiska w tej sprawie i rekompensaty. 

Radny Tomasz Gabor - nie wiedziałem, że nasz powiat wszedł w spór zbiorowy z rządem. 

Wiem, że to ustawodawca narzucił takie opłaty, że powiaty zostały przymuszone i nie jest to wina, ani 

Starosty, ani Skarbnik, ani Rady Powiatu.  

Starosta - temat Pomologii na pewno będzie wracał. Nasze województwo nie ma jeszcze 

ogrodu botanicznego, ale ma potencjał. Jest Lipno, jest Wyspa Bolko w Opolu. Myślę, że lokalizacja 

w Prószkowie – Pomologii, jest godna uwagi. Jesteśmy zainteresowani powstaniem ogrodu. Na razie  

tylko pielęgnujemy to miejsce, nie tworzymy niczego nowego. Natura jest w stanie sama się 
odbudować, tym bardziej, że jest tam mikroklimat. Co prawda nie przywrócimy temu miejscu dawnej 

historycznej świetności, gdyż w latach 90-tych spora połać drzewna została wycięta i poprowadzono 

tam linię 400 kV, ale warto zainwestować w to miejsce. Sama idea jest wspaniała i jesteśmy do niej 

wszyscy przekonani, ale partner do rozmów musi być poważny.  

Radna Agnieszka Zakrzewska – w roku 2011 r. gmina Niemodlin nie zyskała żadnych 

inwestycji drogowych. Jakie zadania inwestycyjne planowane są na 2012 rok? Czy gmina Niemodlin 

coś zyska? Apeluję o to i składam pismo w tej sprawie na ręce Przewodniczącego Rady. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – w planach jest wykonanie dokumentacji na 

chodnik w Magnuszowicach, dokumentacja na wagę, dokumentacja na skrzyżowanie w Grodźcu, 

będzie droga do odbudowy w Graczach. To co wnioskowała gmina, staramy się ujmować w planie, 

realizować. Jest zrobiona droga na ul. Reymonta w Niemodlinie. Będzie do odbudowy zniszczona 

droga w Graczach. 

Radna Elżbieta Stolarczuk – ile może kosztować remont drogi w Graczach, w jakiej 

perspektywie czasowej  jest możliwość odbudowania tej drogi? 

Radny Krzysztof Wysdak – sprawą osuwiska zajmuje się Urząd Górniczy. Oficjalnie nie 

otrzymaliśmy jeszcze informacji nt. przyczyny, strefy bezpieczeństwa i to są zadania po stornie 

kopalni ponieważ kopalnia zobligowana jest do zamówienia tej ekspertyzy. Przy wyznaczeniu strefy 

bezpieczeństwa wchodzimy w kolizję strefy bezpieczeństwa kolejnej kopalni. Najpierw muszą 
wypowiedzieć się górnicy, aby wyznaczyć miejsca do rozpoczęcia projektowania drogi. 

Radny Tomasz Strzałkowski – proszę, aby Zarząd Powiatu przyjął pozytywne stanowisko do 

wniosku, który dot. budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozimku. Po złożeniu wniosku 



okazało się, że wywołało duże zapotrzebowanie społeczne. Mimo nienajlepszej sytuacji finansowej 

powiatu proszę, aby ten wniosek przynajmniej symbolicznie, znalazł się w budżecie na rok 2012. 

Dzisiaj nie po raz pierwszy poczułem się tutaj niezręcznie. Zgodnie z ustawą z art. 16 ust. 1 Rada 

sprawuje funkcję kontrolną w stosunku do Zarządu Powiatu i do jego jednostek. Jesteśmy 

przywoływani do porządku przez pracowników starostwa. Radni muszą się tłumaczyć z tego jaką 
działalność zawodową sprawują.  
Jesteśmy po to, aby dopytywać i ewentualnie jeśli mamy inne zdanie krytykować. Niepojęte jest to, że 

tą krytykę muszą przyjmować radni, za to, że mają inny punkt widzenia. Proszę Przewodniczącego 

Rady o większą czujność. 
Przewodniczący Rady – zawsze zezwalam wszystkim na dyskusję. Nie przerywam. Ale dziś 

wypowiedzi były nie na temat. 

Radna Helena Wojtasik - w nawiązaniu do ustawy o pieczy, która właśnie weszła w życie, a 

za nią nie weszły pieniądze. Taką samą sytuację mamy w oświacie, gdzie ustawodawca 

zagwarantował nauczycielom podwyżki i my na koniec roku musimy płacić nauczycielom za 

„nicnierobienie”. W tym roku musimy dopłacić z budżetu okrągłą kwotę. Czy robiono symulację, jak 

ta kwota będzie narastała, tudzież malała w przyszłym roku, jeżeli sytuacja w zatrudnieniu w naszych 

placówkach nie zmieni się. Czy Zarząd Powiatu zastanawia się nad stworzeniem symulacji co do 

kwoty wydatkowania w budżecie, za  takie same dopłaty w przyszłym roku. Ponieważ nauczyciele 

muszą zarabiać średnią. Ile w przyszłym roku w budżecie zostanie wydanych pieniędzy na dopłatę 
nauczycielom, o ile sytuacja w zatrudnieniu nie zmieni się? Jeżeli ta kwota jest wyższa, czy nie 

należałoby stworzyć analizy zatrudnienia? To priorytetowa sprawa w każdej gminie. Z powodu dopłat 

do nauczycieli mogą paść finanse państwa. 

Pani Marzena Kazin – nauczycieli obowiązuje pensum w wysokości osiemnastu godzin 

tygodniowego dnia pracy. Nauczyciele nie otrzymują pieniędzy za tzw. „nicnierobienie”. Cały czas 

prowadzimy analizy dot. zatrudnienia. W każdym z oddziałów obowiązuje nas ramowy plan 

nauczania, który określa, ile godzin zajęć dydaktycznych jest do zrealizowania w klasach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zarząd Powiatu akceptuje projekty organizacyjne, czuwa nad 

tym i nie przydziela godzin dodatkowych z budżetu. Staramy się działać gospodarnie. Wszystko 

zaczynamy od ramówki, wszystko jest przeliczone. Jesteśmy kontrolowani przez Kuratorium Oświaty. 

Realizujemy nasze obowiązki. Możemy zwolnić sprzątaczkę, ale nie nauczyciela. 

Radna Helena Wojtasik – nie kwestionuję przepisów. Dowiedziałam się z mediów, że gdyby 

nauczyciele mieli przydzielone 1,5 etatu, samorządy nie musiałyby płacić. 
Pani Marzena Kazin – dajemy godziny nadliczbowe. 

Radna Helena Wojtasik – czy już wiemy, ile będziemy musieli dać? 

Pani Marzena Kazin – na dzień dzisiejszy jest problem z nauczycielami stażystami, którzy nie 

osiągają średniego wynagrodzenia. Jak będzie w pozostałych miesiącach na poszczególnych stopniach 

awansu, dziś jeszcze nie wiemy. 

Radna Helena Wojtasik – reasumując można powiedzieć, że powiat nie będzie musiał 

dokonywać ogromnych dopłat. Analiza zatrudnienia oraz wynagrodzenia są monitorowane. 

Przewodniczący Rady – kilka razy zabieraliście sobie wzajemnie głos na tej sesji. Ja nikogo 

nie ograniczam. Przywołuję tylko do porządku, jeśli dyskusja posuwa się za daleko. Na tym polega 

demokracja. Są zasady, pilnujcie siebie wzajemnie. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.30  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XI Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


