
Protokół Nr XIV/2012 

z czternastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 30 stycznia 2012 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 XIV-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r., 

b) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 

c) powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i 

promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych, 

d) wyrażenia opinii o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego rezolucji dotyczącej 

ogłoszenia obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw rolnych genetycznie 

zmodyfikowanych. 

 

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 

XIII/2011 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.  

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

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. Protokół 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z nieobecnością Pana Henryka 

Lakwy, Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego informację z działalności międzysesyjnej 

przedłoży Pani Leonarda Płoszaj, Wicestarosta Opolski. 

 

Przybyła radna Alicja Trychan – 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 2012 r. 

(XIV/90/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycję 
zmian w tegorocznym budżecie powiatu opolskiego. W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu 

uchwały wyjaśniono szczegółowo potrzebę dokonania zmian. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o zwiększenie środków na remonty dróg. Czy w ramach  

kwoty 100.000 zł zaplanowano naprawę ul. Kolejowej i ul. Opolskiej w Ozimku? 



Pan Jacek Dziatkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  poinformował, iż 
kwota nie została jeszcze podzielona. Będziemy ją rozdysponowywać po okresie zimowym, kiedy 

będziemy w stanie określić uszkodzenia dróg. Jeżeli te uszkodzenia będą się mieściły w kwotach, 

którymi dysponujemy obecnie wtedy będziemy mogli myśleć o remontach. Gmina Ozimek weźmie 

udział we współfinansowania remontów, ale do tematu wrócimy dopiero w marcu. 

Radna Alicja Trychan zapytała o kwotę 16.061 zł przeznaczoną na koszty prawa użytkowania 

wieczystego działki położonej w Ozimku, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Huty Małapanew, 

wchodzącej w skład drogi powiatowej.  Czy wartość podana ma za sobą aktualny operat szacunkowy?  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jest to aktualny wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa. 

Wicestarosta poinformowała zebranych, iż operat szacunkowy  sporządzony został w sierpniu 

2011 r. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

b) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (Nr XIV/91/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z koniecznością przygotowania 

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, Wojewoda Opolski zamierza powierzyć Powiatowi 

Opolskiemu niektóre zadania z tym związane, należące do administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o 

samorządzie powiatowym rada wyraża zgodę na realizację takiego zadania. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Gabor zapytał o zakres zadań związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

Pan Stanisław Pakos, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował, iż Wojewoda 

Opolski powierza do realizacji: wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji 

lekarskiej, przekazanie zakładom opieki zdrowotnej środków rekompensujących zarobki utracone 

przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską, zawieranie z 

dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi indywidualne 

specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami) umów na 

przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej, a także pokrywanie kosztów wykonania badań 
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z 

cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego osoba 

została skierowana. 

Obrady opuściła radna Anna Wolny-Miksa – obecnych na sali posiedzeń 21 radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

Przybyła radna Anna Wolny-Miksa – obecnych na sali obrad – 22 radnych. 

 

c) powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu 
kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych (Nr 
XIV/92/12). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w bieżącym roku Dożynki Powiatowe 

będą organizowane wspólnie z Gminą Tarnów Opolski, której rada przekaże na ten cel dotację. W 

związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 



d) wyrażenia opinii o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego rezolucji 

dotyczącej ogłoszenia obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw rolnych 
genetycznie zmodyfikowanych (Nr XIV/93/12). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały popierającej stanowisko Sejmiku Województwa Opolskiego dot. przyjęcia rezolucji 

dotyczącej ogłoszenia obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw rolnych genetycznie 

zmodyfikowanych. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, dlaczego powiat zajmuje się tym tematem, dlaczego to 

nie jest nasze stanowisko, czy to zostało w jakiś sposób zweryfikowane, ponieważ Sejmik 

Województwa podjął uchwałę w roku 2005 i odnosi się do aspektów, które były aktualne w tamtym 

czasie. Jest rok 2012, niektóre rzeczy mogły ulec zmianie. Czy ten problem nas dotyczy, czy też są 
inne zadania, którymi powinniśmy się zająć. Uchwała ta winna być skierowana do autorów tych 

przepisów, czyli do Komisji Europejskiej, do Ministerstwa. 

Pan Marek Parfimczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż dnia 

12.01.2012 r. do starostwa wpłynęło pismo Pani Elżbiety Woźniak, koordynatora Międzynarodowej 

Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi w województwie opolskim oraz członka Stowarzyszenia „Polska 

Wolna od GMO” z prośbą o podjęcie uchwały popierającej uchwałę Sejmiku Województwa z 2005 r. 

Pani Elżbieta Woźniak w swoim wystąpieniu wykazała wszystkie „za” i „przeciw” stosowania GMO. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że około 75% mieszkańców Europy nie chce wprowadzenia do 

upraw organizmów zmodyfikowanych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło 

tymczasowy zakaz stosowania organizmów zmodyfikowanych do czasu zakończenia badań. Na dzień 
dzisiejszy w Polsce jest zakaz stosowania GMO. Rząd wyraził negatywną opinię w tej sprawie i to 

stanowisko stanowi genezę podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa, który w ten sposób obszar 

województwa opolskiego oznaczyło jako strefę wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych. 

Wszystkie województwa przyjęły tę rezolucję. W województwie opolskim, powiat strzelecki i 

kluczborski poparły uchwałę sejmiku. Jest zakaz, zatem nie możemy stosować GMO. Chodzi jedynie 

o poparcie całkowitego wyeliminowania organizmów zmodyfikowanych. Sejmik Województwa 

przyjął  rezolucję odnoszącą się do całego województwa, a rada powiatu może wyrazić w tej sprawie 

swoje stanowisko.   

Stosowanie GMO zmniejsza nakłady na produkcję, zwiększa wydajność produkcji rolnej, ale nie daje 

pewności bezpiecznego wpływu na ludzi i środowisko. 

Organizmy genetycznie zmodyfikowane wprowadzone do środowiska pozostają w nim na zawsze. Nie 

ma możliwości ich wycofania. Krzyżują się z naturalnymi uprawami i sukcesywnie je wypierają. 
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 – 1. Uchwała została podjęta. 

 

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

Radna Alicja Trychan zapytała, czy sesje rady wzorem dnia dzisiejszego odbywać się będą w 

poniedziałki. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wyjątkowo z uwagi na ferie, posiedzenie 

zaplanowano na początek tygodnia, po feriach zimowych. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłemu na posiedzenie sesji, Panu 

Stanisławowi Grabowieckiemu. 

Pan Stanisław Grabowiecki poinformował zebranych, iż nie reprezentuje żadnego 

ugrupowania politycznego. Jest mieszkańcem Dębskiej Kuźni i reprezentuje Stowarzyszenie 

„Millenium” ludzi chorych na reumatyzm z województwa opolskiego. Pan Stanisław Grabowiecki 

zapytał, czy może przedstawić swoje stanowisko w sprawie szpitala w Pokoju. 

Przewodniczący Rady wyraził zgodę na wygłoszenie przedmiotowego apelu. 

Pan Stanisław Grabowiecki zapoznał zebranych z treścią apelu skierowanego do Marszałka 

Województwa Opolskiego w sprawie szpitala w Pokoju, a następnie złożył na ręce Przewodniczącego 

Rady kserokopie korespondencji w tej sprawie (dokumenty dołączono do protokołu). 



Przewodniczący Rady stwierdził, iż rada przyjmuje apel do wiadomości, lecz nie będzie 

zajmować stanowiska w tak ważnej sprawie, gdyż podjęła już uchwałę Nr II/14/10 w dniu 10 grudnia 

2010 r. wydając opinię w sprawie szpitala w Kup. Rada Powiatu Opolskiego zlikwidowała dwa 

szpitale, były protesty, kłopoty, ale powstały nowe podmioty, które zaspokajają potrzeby 

mieszkańców. 

Pan Stanisław Grabowiecki powiedział, iż szpital zbudowany został w czynie społecznym.  

 

W dalszej części obrad głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Strzałkowski i zapytał o 

zainteresowanie przetargiem na budynek po Domu Dziecka w Turawie oraz kryteria jakimi kierował 

się Zarząd Powiatu przy wyborze nowego Sekretarza Powiatu odstępując od zasadniczego naboru, 

czyli konkursu i powierzył tę funkcję Pani Marzenie Kazin. Radny poprosił o autoprezentację. 
Pani Marzena Kazin poinformowała zebranych, iż ukończyła Technikum Ogrodnicze w 

Prószkowie, studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim, Studia Podyplomowe z zarządzania i 

organizacji oświatą, Studia Podyplomowe zarządzania administracji publicznej oraz Studia 

Podyplomowe z zarządzania projektami i środkami Unii Europejskiej. Pracę zawodową rozpoczęła 

jako księgowa, dalej nauczyciel, dyrektor przedszkola, następnie w gminie Komprachcice jako 

kierownik Biura Obsługi Oświaty, w Starostwie Powiatowym w Wydziale Spraw Obywatelskich, a 

następnie jako Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Wicestarosta poinformowała zebranych, iż Starosta Opolski przedstawił Zarządowi Powiatu 

kandydaturę Pani Marzeny Kazin na funkcję Sekretarza Powiatu. Przedstawił jej doświadczenie 

zawodowe oraz ocenę pracy. Zarząd Powiatu nie miał żadnych uwag. Dobre relacje z pracownikami, 

kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie, brak innej kandydatury na to stanowisko spośród 

pracowników starostwa. Uznano, że Pani Marzena Kazin będzie bardzo dobrym kandydatem na 

stanowisko Sekretarza Powiatu. Członkowie Zarządu Powiatu byli w tej kwestii jednomyślni. 

Pan Krzysztof Wysdak, Członek Zarządu Powiatu odnosząc się do zapytania radnego 

Tomasza Strzałkowskiego w sprawie budynku po Domu Dziecka w Turawie poinformował, iż 
przetarg trwa. Przy składaniu oferty przetargowej trzeba przedstawić uzgodniony z konserwatorem 

zabytków program renowacji obiektu. Czekamy do końca miesiąca lutego br.  

Radna Elżbieta Stolarczuk zapytała czy są nowe informacje w temacie zniszczonej drogi w 

Graczach. 

Ponadto radna zwróciła uwagę, iż należałoby zająć się sprawą przedstawioną przez Pana Stanisława 

Grabowieckiego. Argument Przewodniczącego Rady, że Powiat Opolski również likwidował szpitale i 

z tego powodu były protesty, może nie być akuratny, gdyż w tym przypadku sprawa dotyczy 

szerszego grona pacjentów. Jeżeli przyjmujemy stanowisko w sprawie rezolucji dot. GMO, co jest 

mało istotne, to sprawa dot. naszych pacjentów powinna nam szczególnie leżeć na sercu, powinniśmy 

merytorycznie przeanalizować całą sprawę, abyśmy mogli ustosunkować się do tematu. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby radna  złożyła w tej sprawie stosowny wniosek, 

gdyż w dniu dzisiejszym nie jesteśmy przygotowani do tematu.  

Pan Jacek Dziatkiewicz odpowiadając na zapytanie radnej Elżbiety Stolarczuk w sprawie 

drogi w Graczach poinformował, iż posiadamy ekspertyzę geologiczną zamówioną przez kopalnie w 

Graczach. Ustaliliśmy również, aby przedstawić radzie kilka koncepcji rozwiązania problemu, 

wskazania kierunku działania, a następnie zlecimy sporządzenie dokumentacji do końca br. 

Radna Elżbieta Stolarczuk zapytała o szansę otrzymania odszkodowania za powstałe 

zniszczenia. 

Pan Krzysztof Wysdak poinformował, iż posiadamy opinię Akademii Górniczo-Hutniczej 

wykonanej na zlecenie kopalni w Graczach, z której wynika, że w 2007 r. nastąpiły ruchy górotworu. 

Kopalnia nie podjęła jednak żadnych działań, aby ustabilizować zbocze według ekspertyzy. 

Jednocześnie obciążenie drogi transportem spowodowało dodatkowe drgania, które miały wpływ na 

osunięcie się zbocza wyrobiska. Być może zostanie sporządzony koreferat, ale ostateczna decyzja w 

tej sprawie należy do rady. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy o 

samorządzie powiatowym – Starosta Opolski złożył radzie powiatu sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. Wyżej wymienione sprawozdanie radni otrzymali w 



materiałach przygotowanych na sesję. Ogłoszone ono zostanie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Jednocześnie radni otrzymali przed sesją, przedłożone przez Zarząd Powiatu - Sprawozdanie 

zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011 na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski celem zapoznania 

się. 
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż oświadczenia majątkowe, których 

druki otrzymali radni na dzisiejszej sesji, należy złożyć do końca kwietnia br. 
 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.10  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XIV Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 


