
Protokół Nr XIII/2011 

z trzynastej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Internacie Zespołu 

Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady 

XIII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych na 

sesję pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (20 radnych) 

prawomocności obrad, przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu, pismem Nr 

R.P.0002.13.2011 AR z dnia 13 grudnia 2011 r., wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku 

obrad XIII sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2011 r. 

 

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

samorządzie powiatowym.  

Następnie przewodniczący zapoznał zebranych z rozszerzonym porządkiem obrad: 

 

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

6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

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

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, 

4) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 5).uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

 6).zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. 

    

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 XII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (20 głosami). 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Wicestarosta przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

 
Ad.6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
1). zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Nr 

XIII/84/11) 
Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały wyjaśniono 

potrzebę przyjęcia zmian.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 



Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Nr XIII/84/11). 

Ww. uchwała została podjęta 16 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”. 

 

2). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. (Nr 
XIII/85/11) 
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. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. (Nr XIII/85/11). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 

3).ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (Nr 

XIII/85/11) 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd przygotował wykaz wydatków niewygasających z 

upływem tego roku – poinformował przewodniczący. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (Nr XIII/86/11). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

O godz. 10.30 Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Po przerwie o godz. 10.45 radni wznowili obrady. Na salę obrad przybył Starosta. W sesji uczestniczy 

21 osób. 

Przystąpiono do realizacji pkt 5) tj do podjęcia uchwały w sprawie:  

4). uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012 (Nr XIII/87/11): 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 
f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący przypomniał, iż budżet powiatu na 2012 r. zostanie uchwalony zgodnie z zapisem § 7 

uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przyjętych procedur, Zarząd przedłożył w dniu 

15 listopada 2011 r. projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok wraz z objaśnieniami. Radni 

otrzymali projekt budżetu na 2012 r. oraz projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekty te zostały przedłożone w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący poszczególnych komisji rady zwołali posiedzenia, na których zaopiniowali 

przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2012 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej.  

Z uzasadnienia wynika, że do przygotowanego wcześniej projektu sporządzono zmiany, które zostały 

omówione na posiedzeniach wszystkich komisji. 

  

ad. a). Przewodniczący poinformował, że zapozna obecnie  radnych  z projektem uchwały 

budżetowej na 2012 r. Zaproponował, aby odczytać projekt uchwały budżetowej a zrezygnować z 

odczytania załączników, jako że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu 

uchwały. 

Propozycję przewodniczącego radni przegłosowali jednogłośnie (21 głosami).  



Przed odczytaniem projektu uchwały budżetowej Skarbnik poinformowała, że zgodnie z sugestią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w paragrafie 10 pkt. 1 po słowach „zakupy inwestycyjne” 

skreślono słowa „ w ramach wieloletniej prognozy finansowej”. 

 

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały budżetowej (bez załączników) o treści 

uwzględniającej zgłoszoną przez Skarbnik zmianę.  

 
ad.b). Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą 

nr 685 /2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2012 r. Następnie Wiceprzewodnicząca rady odczytała ww. opinię Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2012 r. 

 
Prowadzący poinformował, że z projektem budżetu zapoznały się wszystkie komisje rady i ostatecznie 

w dniu 6 grudnia 2011 r. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok. 

 
ad.c). Na wniosek przewodniczącego rady, przewodniczący komisji zapoznali zebranych z 

opiniami do projektu uchwały budżetowej na rok 2012. 

- Pan Krzysztof Cebula – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków, 

- Pan Leonard Pietruszka – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Norbert Halupczok – przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Roman Respondek – przewodniczący Komisji Budżetu - opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków. 

Przewodniczący wyjaśnił, że z przedstawionych przez przewodniczących komisji opinii wynika, że 

nie sformułowano żadnych wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 2012, 

dlatego też nie będą realizowane punkty dot. wniosków komisji, dyskusji nad nimi i głosowania. 

 

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny T. Strzałkowski zapytał czy opinia RIO dotyczy projektu budżetu przedłożonego w dniu 15 

listopada 2011 r. czy tego, który jest przedmiotem obecnej dyskusji. Przypomniał również, iż na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  zawnioskował, aby wykonać w Ozimku remont chodnika przy ul. 

Kolejowej (pod wnioskiem podpisało się 300 osób) i nawierzchnię chodnika przy ul. Opolskiej. Oba 

wnioski nie zostały przyjęte. Na Komisji Rewizyjnej Skarbnik wskazała na możliwość znalezienia 

środków na remont chodnika przy ul. Kolejowej w Ozimku, informując, iż kwota 41.470 zł otrzymana 

z Gminy Niemodlin, a nie ujęta omyłkowo w budżecie zostanie przekazana Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Opolu na remonty lub bieżące utrzymanie dróg. Tymczasem w uzasadnieniu do 

projektu uchwały budżetowej wyjaśniono, iż kwota ta została przeznaczona na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w m. Magnuszowice. 

Radny przypomniał również, iż na Komisji Rewizyjnej ustalono, iż po ustaleniu z Burmistrzem 

Ozimka priorytetów gminy dot. przeprowadzanych w Ozimku remontów i ewentualnej partycypacji 

gminy w kosztach zadania, będzie można powrócić do tego tematu. Dlatego też ponowił swoje 

wnioski, które złożył na Komisji. tj. zaproponował, aby w Dziale 750 – Administracja publiczna w 

rozdziałach: 

- 75019 – Rady powiatów – ściągnąć kwotę 10 000 zł 

 -75020 – Starostwa powiatowe – ściągnąć kwotę 29 000 zł 

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ściągnąć kwotę 34.000 zł. 

Kończąc wypowiedź zaznaczył, iż ww. kwoty pozwolą uporać się z problemem remontu chodnika 

przy ul. Kolejowej czy też nawierzchni chodnika ul. Opolskiej w Ozimku. Poprosił radę o akceptację 

wniosku, gdyż po raz pierwszy mieszkańcy mają możliwość zdecydowania o wydatkach budżetowych 

powiatu. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził wypowiedź swego przedmówcy, zaznaczając, iż 

wniosek radnego Strzałkowskiego został na Komisji odrzucony.  

 

Skarbnik ustosunkowała się do wspomnianej przez radnego kwoty 41.470 zł , która stanowi nie 

uwzględnioną wcześniej po stronie dochodów dotację z Gminy Niemodlin  na współfinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w m. 

Magnuszowice. 

- radna E. Stolarczuk zapytała czy te pieniądze nie są wymienione w załączniku nr 3 do projektu 

uchwały budżetowej jako wydatki inwestycyjne. Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta stanowi udział 

gminy Niemodlin, musi być uwzględniona po stronie dochodów i wydatków inwestycyjnych, była po 

stronie wydatków, a błędem było nie wprowadzenie jej po stronie dochodów, co właśnie zostało 

skorygowane. 

Skarbnik odniosła się do zapytania radnego Strzałkowskiego wyjaśniając, iż RIO opiniuje projekt z 15 

listopada 2011 r., a późniejsze zmiany są możliwe, ponieważ dzisiejszą uchwałę podejmuje Rada 

Powiatu Opolskiego i podlega ona odrębnemu nadzorowi RIO. Ponadto zmiany wprowadzone zostały 

po konsultacji z kolegiantem obsługującym Powiat Opolski.  

- radny T. Gabor chciał przypomnieć o złożonych przez siebie wnioskach do projektu uchwały. 

Przewodniczący rady zwrócił uwagę, że komisje nie zgłosiły żadnych wniosków do projektu uchwały 

budżetowej i w tej chwili bezcelowe jest omawianie tych wniosków. 

- radny T. Strzałkowski powiedział, że z systematyki uchwały wynika jasno, że czym innym są 

wnioski komisji, a czym innym dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu 

wnioskami komisji, w pkt e) jest głosowanie każdego wniosku osobno. Gdyby ten zapis tak rozumieć 

jak przedstawia to przewodniczący, to rola rady sprowadzałaby się nie do uchwalenia budżetu tylko do 

jego zatwierdzenia.  

- przewodniczący rady przypomniał, że komisje to też rada.  

- radny Strzałkowski poprosił o wykaz wszystkich wniosków i stanowiska komisji do nich, jako że 

komisje musiały się odnieść do każdego wniosku. Argumentował, że radni nie znają wszystkich 

wniosków,  na komisjach nie ustosunkowywali się do nich,  tylko opiniowali budżet.   

- radna H. Wojtasik nawiązała do wypowiedzi swojego przedmówcy wyrażając nadzieję, że w 

przyszłym roku radni będą mieli wpływ na budżet, tak jak mają to zagwarantowane kierownicy 

wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.  

- Sekretarz poinformowała, że zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu 

Opolskiego budżet poddawany jest pod głosowanie rady. Cała procedura została wyczerpana. 

Kierownicy jednostek złożyli swe propozycje do budżetu, Zarząd co mógł, to uwzględnił. Na 

komisjach nie sformułowano wniosków.  

- przewodniczący rady wyjaśnił, że skoro nie sformułowano wniosków, to Zarząd ich nie rozpatrywał. 

Gdyby dzisiaj przyjmować kolejne wnioski należałoby rozpocząć całą procedurę na nowo.  

- radca prawny wyjaśniła, że w uchwale RPO Nr XXXIII/217/10 z 3/09/2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego jest pewien skrót myślowy, ale wiadomo, że 

dotyczy ona tylko i wyłącznie wniosków złożonych na komisjach.  

- radny T. Strzałkowski zgłosił propozycję zmiany do treści uchwały. W załączniku Nr 2 dot. 

wydatków budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok zaproponował 

- w Dziale 600 – Transport i łączność -  kwotę 5 856 670 zł zastąpić kwotą 5 956 670 zł 

- w Dziale 750 – Administracja publiczna - kwotę 13 280 417 zł zastąpić kwotą 13 180 417 zł 

  - w rozdz. 75019 – Rady powiatów -  kwotę 358 230 zastąpić kwotą 348 230 zł 

  -  w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - kwotę 12 237 829 zł zastąpić kwotą  

  12 207 829 zł 

  - w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 84 000 zł 

  zastąpić kwotą 24.000 zł.  

-radny L. Pietruszka poprosił radnego Strzałkowskiego o uzasadnienie swojego wniosku. 

- radny T. Strzałkowski powiedział, że  

- radny T. Strzałkowski powiedział, że drogi publiczne są największą bolączką powiatu. Każdy zgodzi 

się z tym, że środki przeznaczone na ten cel są niewystarczające. Dlatego też zaproponowane 

zmniejszenie wydatków na administrację, jest symboliczne i w żaden sposób nie zakłóci realizacji 

zadań starostwa, ani nie będzie odczuwalne dla pracowników i radnych. Natomiast wydatki na 



promocję, zostały zmniejszane w ciągu minionego roku i są to wydatki na cele, bez których można się 

obejść i mieszkańcy z pewnością bardziej ucieszą się z wyremontowanych dróg i chodników.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego T. Strzałkowskiego. Wniosek został 

odrzucony przy 5 głosach za i  16 przeciw. 

 

- radna E. Stolarczuk zgłosiła wątpliwość dot. Działu 600 – Transport i łączność, a konkretnie 

planowanych wydatków budżetowych w ramach zadań statutowych. Według radnej kwota  

planowanych wydatków budżetowych, przygotowanych przez Dyrektora ZDP w Opolu, którą radni 

otrzymali na komisjach, jest niższa o ponad 1.000.000 zł od tej, która widnieje w części opisowej do 

projektu uchwały budżetowej (str. 7 i 8). Czy nie powinniśmy zatem dostosować część opisową do 

planowanych wydatków budżetowych i przegłosować jako zmianę projektu budżetu , poza tym – 
dlaczego nie ma dokładnego opisu na co zostaną przeznaczone środki w ramach planowanych zadań 

statutowych –pytała radna Stolarczuk. Skarbnik wyjaśniła, że Dyrektor Dziatkiewicz przedłożył 

zawyżone kwoty, informował o tym Starosta na sesji w dniu 24 listopada 2011 r. zapewniając, że 

radni otrzymają w późniejszym terminie uaktualnione wydatki budżetowe w ramach planowanych 

zadań statutowych.  

 

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. 

Uchwała (Nr XIII/87/11) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012 r. została 

podjęta 16 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

5). uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr XIII/88/11) 
Przewodniczący poinformował, że komisje opiniując budżet jednocześnie zaopiniowały projekt 

uchwały w tej sprawie. Nie wniosły uwag, a ostatecznie Komisja Budżetu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 686/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. postanowiła 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

Wiceprzewodnicząca rady odczytała opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XIII/88/11) 17 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

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

XIII/89/11) 
Przewodniczący przypomniał, iż powiatowi przyznano subwencję, którą należy wprowadzić do 

tegorocznego budżetu. Dlatego też Zarząd zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o jeszcze 

jedną uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet. Projekt uchwały został radnym przesłany. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. (Nr XIII/89/11). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (21 głosami). 

 

 Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny T. Strzałkowski poprosił o wyjaśnienie w sprawie funkcjonowania elektronicznej skrzynki 

podawczej Odpowiedź, jaką otrzymał na złożone w tej sprawie zapytanie, jest lakoniczna. Naczelnik 

Wydziału Administracyjno-Gospodarczego poinformował, że podpisano umowę z Polską Wytwórnią 

Papierów Wartościowych SA na wdrożenie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na kwotę 

11 193 zł brutto, ale nie doszła ona do realizacji z powodu zmiany koncepcji Polskiej Wytwórni 

Papierów Wartościowych SA dot. jej funkcjonowania w ograniczonej wersji, tj. tylko do spraw 

załatwianych w Wydziale Komunikacji. W związku z powyższym faktem zostały podjęte czynności 



mające na celu wdrożenie ESP Starostwa na portalu ePUAP firmowanym przez MSWiA. Wniosek 

został złożony, musi to trochę potrwać.  

- Przewodniczący rady nawiązał do pisma sołtysa wsi Gracze skierowanego do radnych Powiatu 

Opolskiego w sprawie podziału środków finansowych na remonty dróg w powiecie opolskim. Pismo 

to radni otrzymali przed sesją wraz z propozycją stanowiska rady w tej sprawie. Przewodniczący 

zapytał radnych o ich zdanie na ten temat.  

-radna E. Stolarczuk zapytała czy jest zapis w Statucie Powiatu Opolskiego, który określa w jakich 

przypadkach rada może przyjmować stanowisko. 

- radny T. Strzałkowski powiedział, że rada może skierować do p. Walasa życzenia świąteczne, który 

jako jedyny mieszkaniec był na sesji rady powiatu.  

- radny K. Wysdak - członek Zarządu Powiatu Opolskiego uważa, że list służy wyrażeniu osobistego 

zdania p. Walasa nt. podziału środków finansowych na remonty dróg. Zaznaczył, że p. Walas otrzymał 

odpowiedź na temat tego czy gmina Niemodlin została pominięta przy rozdzielaniu środków. Nigdy 

nie stosowano kryteriów innych poza merytorycznymi. Radni otrzymali komplet pism oraz wyjaśnień 

skierowanych do NTO. Kończąc wypowiedź nadmienił, iż rada jest terenem dyskusji merytorycznej. 

Pan Walas ma prawo do swojej opinii, ale ta opinia mija się z prawdą.  

- Przewodniczący rady zapytał czy w takiej formie można wysłać odpowiedź do p. Walasa. 

- radny T. Strzałkowski uważa, że nie.  

- radna E. Stolarczuk zapytała czy zostało zweryfikowane to wszystko, o czym w liście pisze sołtys, 

czy był śpiewany hymn niemiecki w formie opisanej przez sołtysa? 

- radny R. Respondek złożył formalny wniosek o nieprzeciąganie tego tematu i zamknięcie dyskusji w 

tej sprawie. 

- radny T. Strzałkowski zauważył, iż radnych obowiązuje zasada pisemności, jeśli radni mają się do 

niego odnieść. 

- radny N. Halupczok nawiązał do wypowiedzi radnego Strzałkowskiego w sprawie remontu dróg w 

Ozimku. Jako przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej zapewnił, że będzie pilnował tego 

tematu, dobrze by było, aby Zarząd dogadał się z Burmistrzem Ozimka w sprawie remontu dróg. 

Wyraził również nadzieję, że nie będzie w mediach informacji. że radni nie chcieli dać pieniędzy na 

drogi. 

 

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący rady złożył Pani Sekretarz, w związku z jej odejściem na 

emeryturę, serdeczne podziękowania za 13 lat pracy, dobrą współpracę i pomoc w przygotowywaniu 

sesji.  

 
Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.12.05  wypowiadając formułę „Zamykam obrady XIII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


