
Protokół Nr XV/2012 

z piętnastej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 23 lutego 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 XV sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego 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.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r., 

b) zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w 

sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

c) szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

d) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

e) zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. 

Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Opolski, 

f) zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w 

Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

g) zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w 

Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

h) zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w 

Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

i) zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

j) zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. 

Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Opolski, 

k) zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w 

Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

l) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

m) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.    

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.  

Radna E. Stolarczuk nawiązała do sprawy Pana Stanisława Grabowieckiego, który apelował do 

radnych Powiatu Opolskiego na sesji w dniu 30.01.2012 r. o podjęcie działań w sprawie 

niedopuszczenia do likwidacji działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 

Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. Radna prosiła wówczas, aby rada zajęła się 

tą sprawą.  Zapytała przewodniczącego rady czy rzeczywiście otrzymał w trakcie ostatniej sesji 

uchwałę z roku 2010 r., którą radni podjęli w tej sprawie.  

Radny T. Strzałkowski zauważył, że skoro protokół ma odzwierciedlać przebieg sesji, to powinien to 

robić, nawet jeśli radnemu zdarzy się jakiś lapsus czy wyniknie nieporozumienie. Pan Grabowiecki 



mówił, że sprawa jest poważna. Posiłkował się uchwałą, która wskazywała na to, że rada powiatu 

zajmowała się już tą sprawą. Radny Strzałkowski wspomniał, iż nie znalazł w BIP uchwały na ten 

temat. Jednak, jego zdaniem, informacja o tejże uchwale powinna znaleźć się w protokole.    

Przewodniczący rady poinformował, że wspominając na sesji w dniu 30 stycznia 2012 r. o uchwale 

miał na myśli restrukturyzację Szpitala w Kup.  

Radny Strzałkowski potwierdził, że wyjaśnienia przewodniczącego pokrywają się w części. Na stronie 

nr 4 protokołu z 30.01.2012 r. czytamy, że „Przewodniczący rady stwierdził, iż rada przyjmuje apel do 

wiadomości, lecz nie będzie zajmować stanowiska w tak ważnej sprawie”. Należałoby dodać, „gdyż 

już podjęła w tej sprawie uchwałę”, bo przewodniczący pokazywał ją radnym.  

Radny E. Jędra zwrócił uwagę radnemu Strzałkowskiemu, że wprowadza przewodniczącego i całą 

radę w błąd. Gdy radny Strzałkowski poprosił o sprecyzowanie wypowiedzi, radny Jędra powiedział, 

że doskonale wie, co miał na myśli. 

Radny R. Respondek stwierdził, że wprawdzie nie zna sprawy sprzed dwóch lat, ale dyskusja tak jest 

„zakręcona”, iż nie wiadomo, czy chodzi o szpital czy o liczbę łóżek. 

Radna E. Stolarczuk stwierdziła, iż dalsze zagmatwanie tej sprawy nie ma sensu. Dopóki nie zostanie 

zakupiony sprzęt do nagrywania, jesteśmy zdani na przyjęcie do wiadomości tłumaczeń 

przewodniczącego. Rzecz nie polega na tym, czy chodzi o szpital czy o oddział, tylko o uchwałę. 

Prosiłam, aby się tym zająć, a przewodniczący zakończył dyskusję, mówiąc, że rada się już tą sprawą 

zajmowała – wyjaśniała radna Stolarczuk. 

Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby w protokole po słowach „lecz nie będzie zajmować 

stanowiska w tak ważnej sprawie” wstawić słowa „gdyż podjęła już w tej sprawie uchwałę” i podać jej 

numer, skoro przewodniczący mówił o konkretnej uchwale. 

Przewodniczący poinformował, że chodziło o Uchwałę Nr II/14/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 

10 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii. Następnie odczytał treść paragrafu 1 tejże uchwały.  

 Radna T. Juros poinformowała radnych, że Komisja Polityki Społecznej dyskutowała nad problemem 

Szpitala w Kup, i wie, że przewodniczący rady wystosował już w tej sprawie pismo do Pana 

Grabowieckiego. 

Radna E. Stolarczuk stwierdziła, iż dobrze, że tak się stało. Radna Juros, dorzuciła, według niej, dobry 

kamyczek do tej sprawy. 

Przystąpiono do głosowania nad poprawką do protokołu z XIV sesji polegającą na dodaniu po 

słowach „lecz nie będzie zajmować stanowiska w tak ważnej sprawie” słów „gdyż podjęła już 

uchwałę Nr II/14/10 w dniu 10 grudnia 2010 r. wydając opinię w sprawie szpitala w Kup”. 

Radni przyjęli poprawkę do protokołu jednogłośnie (23 głosami) 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji z przegłosowaną poprawką. 

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (23 głosami). 

 

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). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. (Nr 
XV/94/12) 
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. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

radny T. Strzałkowski –  zapytał o korektę planu dotacji celowej o kwotę 19.416 zł na realizację 

projektu „Przyszłość należy do specjalistów”, a konkretnie na czym polegał błąd.  

Skarbnik wytłumaczyła, że wydział merytoryczny błędnie wyliczył kwotę dofinansowania  w ramach 

dotacji. 



Radny Strzałkowski – zapytał czy kwoty 80.000 zł, o którą zwiększa się planowane wydatki na 2012 

r. na zadania w zakresie geodezji i kartografii nie można było zaplanować wcześniej (chodzi o  

przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej na postać cyfrową). 
Skarbnik wyjaśniła iż przekształcenia mają zakończyć się do końca 2013 r. Wydatki na 2012 r. ustalone zostały 

na poziomie posiadanych środków tj. około 560.000 zł, a ponieważ okazują się niewystarczające 

(wniosek naczelnika GiK), wydatki na 2012 r. zostają zwiększone o kwotę 80.000 zł w ramach 

środków niewykorzystanych, po rozstrzygnięciu przetargu w 2011 r.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.  Ww. uchwałę (Nr XV/94/12) radni podjęli jednogłośnie ( 23 

głosami). 

b). zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie 
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Nr XV/95/12) 

Przewodniczący poinformował, iż  ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., która weszła w życie z dniem 1 

stycznia 2012 r., nakłada na samorząd powiatowy nowe zadania do realizacji, związane z rodzinną 

pieczą zastępczą. Niezbędne jest zaktualizowanie zakresu zadań realizowanych przez PCPR. Wobec 

powyższego przygotowano nowy tekst Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

Ww. uchwałę (Nr XV/95/12) radni podjęli jednogłośnie (23 głosami). 

c). szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej (Nr XV/ 96/12) 

Mając na uwadze realizację zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  Rada Powiatu Opolskiego, określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki 

umarzania w całości lub części,  łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstąpienia od ustalenia opłaty. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, 

określającej warunki, w których wymienione ulgi mogą być zastosowane –poinformował 

przewodniczący. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Społecznej. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania 

w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Odczytano autopoprawkę, o 

którą wnosi, na wniosek Dyrektora PCPR w Opolu, Zarząd Powiatu Opolskiego. 

Ww. uchwałę (Nr XV/96/12) radni podjęli jednogłośnie ( 23 głosami). 

d). uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu (Nr XV/97/12) 

Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu przygotował zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z przyjęciem ujednoliconego tekstu 

uwzględniającego również przyjęte wcześniej zmiany. 

Następnie odczytał autopoprawki, o wprowadzenie których wnosi Zarząd Powiatu Opolskiego: 
 



W § 2 

 

W pkt. 10. dopisuje się wyraz w Opolu. 

Pkt. 10. Otrzymuje brzmienie: „Wydziale – rozumie się komórkę organizacyjną funkcjonującą w 

Starostwie Powiatowym w Opolu.” 

 

W §  24 w  pkt. 10 Dopisuje się wyraz  ochrony  

Pkt. 10 Otrzymuje brzmienie „Zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych”. 

 

W §  33 Pkt. 1 ppkt. 1) Rzeczypospolitej Polskiej 

W Pkt. 25 dopisuje się słowo Ochrony 

Pkt. 25 otrzymuje brzmienie: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie opracowania i realizacji Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

 

 § 35 

 

W pkt 1 ppkt.1) dopisuje się literę m w wyrazie sprawowaniem  

Pkt 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów 

prawa budowlanego, w tym z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i 

decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami  lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego 

 

§ 39  

 

W pkt. 2 ppkt. 7  

 

Powinno być Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

 

Pkt. 2 ppkt. 7 otrzymuje brzmienie : 

 

1) sporządzanie okresowych sprawozdań z liczby udzielonych licencji, zezwoleń  

i zaświadczeń na potrzeby Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Ww. uchwałę (Nr XV/97/12) radni podjęli jednogłośnie ( 23 głosami). 

e). zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. 
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski 

(Nr XV/98/12) 

Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono szczegółowo 

powody, dla których organ prowadzący ma obowiązek przekształcić zasadnicze szkoły zawodowe, w 

których w od 1 września 2012r. kształcenie odbywać się będzie w ujednoliconym 3 letnim cyklu 

kształcenia. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny L. Pietruszka, jako Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, nawiązując do wypowiedzi 

Starosty, zaznaczył, iż chciałby przeciąć informację, że podejmując niniejszą uchwałę rozpoczynamy 

blok uchwał ukazujących słabość oświaty w powiecie opolskim. Jest to uporządkowanie mapy 

edukacyjnej powiatu opolskiego, a nie pokazanie jego słabości.  



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Opolski. 

Ww. uchwałę (Nr XV/98/12) radni podjęli jednogłośnie ( 23 głosami). 

f). zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XV/99/12) 

Przystąpiono do podjęcia uchwały rozpoczynającej procedurę przekształcenia Publicznej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Ww. uchwała (Nr XV/99/12) została podjęta jednogłośnie ( 23 głosami) 

g). zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, 
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XV/100/12) 

Przewodniczący poinformował, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Chróścinie zwróciła się do 

Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskiem o likwidację Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Zespołu Szkół w Chróścinie. W związku z tym, że brak jest naboru do ww. szkoły przygotowano 

projekt uchwały rozpoczynający procedurę likwidacji. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Polityki Społecznej, która pozytywnie go 

zaopiniowała. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny T. Gabor – zapytał czy Zarząd wie, jakie działania podejmowali dyrektorzy placówek w celu 

uatrakcyjnienia ofert nauczania i ich rozreklamowania, by nie dopuścić do sytuacji likwidacji szkół.  

- Sekretarz – wyjaśniła, iż nie likwiduje się całych zespołów szkół, tylko te szkoły, do których nie ma 

naboru już od pięciu lat. W każdym zespole szkół jest co najmniej 300 uczniów. Zlikwidowanie 

jednego typu szkoły nie jest równoznaczne z likwidacją całego zespołu szkół. Zasadnicze szkoły 

zawodowe nie cieszą się taką popularnością jak szkoły licealne. Na brak chętnych do tych szkół 

wpływa również sąsiedztwo miasta Opola, które jest bardziej atrakcyjne dla uczniów. Dyrektorzy 

szkół próbowali robić wszystko, aby zachęcić uczniów do wyboru szkół zawodowych. Jeśli będzie 

zapotrzebowanie na daną szkołę, to ją utworzymy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.  

- radny L. Pietruszka – widzi problem słabego zainteresowania szkołami zawodowymi w obniżeniu  

poziomu kształcenia na poziomie licealnym. Dobre licea w Opolu przyjmują uczniów, którzy uzyskali  

np. 100 punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, a z samego egzaminu uczeń może 

zdobyć 100 punktów, reszta jest za dodatkowe osiągnięcia ucznia. Tacy uczniowie powinni starać się 

o przyjęcie do szkół zawodowych. Trudno podejmować działania, by ściągnąć uczniów czwórkowych 

do zawodówek.   

- radna A. Raida – przypomniała, iż Szkoła w Chróścinie była szkołą zawodową typu rolniczego. Była 

powołana w okresie, kiedy nie można było przejmować gospodarstw rolnych bez wymaganego 

wykształcenia zawodowego. 

- radna E. Stolarczuk – zapytała o konsekwencje zaniechania procesu likwidacji szkół zawodowych. 

Uważa, że jeśli ludzie będą wiedzieli, że tych szkół nie ma, to informacja o zapotrzebowaniu na tego 

typu szkoły nie dotrze do starostwa. 



- Sekretarz – wyjaśniła, że jeśli nie zlikwidujemy tych szkół, to musimy je przekształcić. Proces 

przekształcenia trwa 6 miesięcy, musimy powiadomić kuratora, rodziców oraz uzyskać opinie 

związków zawodowych. Nie można przekształcić szkoły, w której nie ma uczniów. Od września br 

wchodzą nowe przepisy i musimy uporządkować sprawę szkół. Likwidacja szkół, do których i tak nie 

ma naboru, jest konieczna. Poza tym same rady pedagogiczne wystąpiły z wnioskiem o ich likwidację. 

Na bieżąco monitorują potrzeby środowiska i jeśli tylko będzie sygnał, że jest zapotrzebowanie na 

daną szkołę, to nie ma najmniejszego problemu, aby ją utworzyć. 

- radny T. Strzałkowski -  uważa, że w przyszłości należałoby robić to samo, co robią szkoły opolskie. 

Szkoły powiatowe odnotowują coraz to gorsze wyniki, jeśli chodzi o nabór. Za chwilę będziemy 

zmuszeni zlikwidować inne szkoły. Zapytał również czy na bieżąco była dopasowywana struktura 

zatrudnienia, skoro te szkoły nie funkcjonowały jako zawodowe. 

- Sekretarz – wyjaśniła, iż w szkole obowiązują ramowe plany nauczania, dyrektorzy muszą 

dopasować liczbę godzin nauczania do projektów organizacyjnych, które przedkładają organowi 

prowadzącemu każdego roku do końca kwietnia. Zarząd opiniuje je w maju. Do końca maja 

nauczyciele muszą otrzymać wypowiedzenie warunków pracy. Z dniem 1 września wszystko powinno 

być już uregulowane.  

- radny N. Halupczok – zabrał głos jako członek Izby Rzemieślniczej. Uważa, że główną winę za 

obecną sytuację w szkolnictwie ponosi Minister Łybacka, która zlikwidowała szkoły zawodowe. 

Właściciele zakładów rzemieślniczych nie chcą przyjmować uczniów po liceach profilowanych. 

Szkoły zawodowe kształcą uczniów w systemie wielozawodowym, a później uczniowie uzupełniają 

wykształcenie na dodatkowych kursach, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie jest potrzebna 

szkoła zawodowa, to ją zlikwidujmy i utwórzmy szkołę, ale nie wielozawodową. 

- radna E. Stolarczuk – odwołując się do wcześniejszej wypowiedzi Pani Sekretarz dot. jej 

wątpliwości związanych z likwidacją szkół, zapytała, co się stanie, jeśli nie zlikwidujemy szkół, do 

których nie ma naboru.   

- Sekretarz – wyjaśniła, że kontrola stwierdzi, że organ prowadzący nie dostosował systemu oświaty w 

powiecie opolskim do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Niepodjęcie tej uchwały przez radę 

będzie skutkować koniecznością podjęcia uchwały w sprawie sieci szkół, w którą wpiszemy szkołę, w 

której nie ma uczniów.  

- radna E. Stolarczuk – zapytała o działania podejmowane przez szkoły w celu zwiększenia naboru. 

- Sekretarz – zapewniła, iż jeśli dyrektor szkoły wnosi o likwidację placówki, to jest to decyzja 

przemyślana przez Radę Pedagogiczną Szkoły robiły wszystko, aby spowodować nabór poprzez 

szeroko realizowaną promocje i reklamę. 

- radny R. Respondek – widzi przyczynę niskiego naboru do szkół w malejącym wciąż przyroście 

naturalnym. Jeśli sytuacja się nie zmieni, za kilka lat będzie to poważny problem dla naszego 

szkolnictwa. 

-  radny K. Cebula – poinformował radnych, że Zespół Szkół w Prószkowie jest co roku w gimnazjum, 

którego jest dyrektorem. Szkoła zostawia płyty CD, aby uczniowie mogli zapoznać się z jej pełną 

ofertą. 

Jego zdaniem przyczyn obecnej sytuacji należy szukać nie tylko w niskim przyroście naturalnym, ale 

również w zbyt dużej liczbie szkół wyższych, które kształcą  coraz to większe rzesze studentów na 

coraz niższym poziomie.  



- radna E. Stolarczuk- ustosunkowała się do kwestii poruszonej przez radnego Respondka. Według 

radnej teraz jest niż demograficzny, ale już idzie wyż demograficzny.  

- przewodniczący rady – zauważył, że nauczyciele chcą uczyć dzieci, ale sami mają ich mało. 

- radna T. Juros - przytoczyła wypowiedź redaktora audycji radiowej, który podsumowując temat 

narodzin stwierdził, że „trzeba trzymać kciuki, aby rodziło się więcej dzieci”. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest 

Powiat Opolski. 

Ww. uchwałę (Nr XV/100/12) radni podjęli j20 głosami przy 3 głosach wstrzymujących się. 

h). zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XV/101/12) 

Przewodniczący poinformował, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Tułowicach pismem z dnia 8 

lutego 2012r. zwróciła się do Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskiem o likwidację Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach. W związku z tym, że brak jest naboru 

do ww. szkoły przygotowano projekt uchwały rozpoczynający procedurę likwidacji. 

Komisja Polityki Społecznej nie wniosła uwag do przygotowanego projektu uchwały i pozytywnie go 

zaopiniowała. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest 

Powiat Opolski. 

Ww. uchwałę (Nr XV/101/12) radni podjęli 21 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się  

i). zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 
Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XV/102/12) 

Przewodniczący poinformował, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie zwróciła się do Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskiem o likwidację Publicznej Szkoły 

Policealnej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. W związku z tym, że od kilku lat 

brak jest naboru do ww. szkoły przygotowano projekt uchwały rozpoczynający procedurę likwidacji. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 

Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski. 

Ww. uchwałę (Nr XV/102/12) radni podjęli 21 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się  

j). zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa 
Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr 

XV/103/12) 

Przewodniczący poinformował, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie  pismem z dnia 2 lutego 2012r. zwróciła się do Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskiem 

o likwidację Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 



Prószkowie. W związku z tym, że brak jest naboru do w/wymienionej szkoły przygotowano projekt 

uchwały rozpoczynający procedurę likwidacji 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Opolski. 

Ww. uchwałę (Nr XV/103/12) radni podjęli 21 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się  

k). zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XV/104/12) 

Przewodniczący poinformował, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Tułowicach zwróciła się do 

Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskiem o likwidację Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych 

Zespołu Szkół w Tułowicach. W związku z tym, że brak jest naboru do ww. szkoły przygotowano 

projekt uchwały rozpoczynający procedurę likwidacji. 

Komisja Polityki Społecznej nie wniosła uwag do przygotowanego projektu uchwały i pozytywnie go 

zaopiniowała 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 

Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym 

jest Powiat Opolski. 

Ww. uchwałę (Nr XV/104/12) radni 21 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.  

l). przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XV/105/12) 

Przewodniczący przedstawił informację, że w związku z przekazaniem przez Wojewodę Opolskiego 

skargi Pani Grażyny Rusin na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Rada 

Powiatu zleci Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego. 

Ww. uchwałę (Nr XV/105/12) radni podjęli jednogłośnie ( 23 głosami). 

m). przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XV/106/12) 

Przewodniczący poinformował, że w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa 

Opolskiego skargi Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Turawie – jezioro Duże 

„WYSPA” na działalność Starosty Opolskiego, Rada Powiatu zleci Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

Starosta poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu, w związku z tym, że głosowanie 

dotyczy jego osoby.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego. 



Ww. uchwałę (Nr XV/106/12) radni podjęli 22 głosami, Starosta Opolski nie brał udziału w 

głosowaniu.    

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

 

- radny K. Cebula - poprosił członków Komisji Rewizyjnej o pozostanie po zakończeniu obrad w 

związku z przekazaniem Komisji przed chwilą dwóch uchwał w sprawie przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego 

 

- radny T. Strzałkowski – zadał kilka pytań związanych ze złożonymi przez niego interpelacjami: 

1. w sprawie dostosowania do wymogów osób niepełnosprawnych budynku starostwa przy ul. 1 Maja 

29 ( w odpowiedzi, jaką otrzymał nie wskazano terminu) oraz ewentualnego zmniejszenia kwoty 

kredytu. 

2. w sprawie przyczyny rozbieżności wynikających z otrzymanych przez radnego dokumentów. 

Protokół Zarządu z 15.06.2011 r. zawiera informację, że postanowiono zlecić wykonanie opinii o 

przydatności budynku przy ul. 1 Maja 29 w Opolu na cele urzędu Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Koszt wykonania zgodnie z ofertą wyniesie 5.000 zł +VAT. Radny pyta dlaczego dwa dni wcześniej, 

tj. 13 czerwca  wychodzi formalne zlecenie wykonania tej opinii. Oferta na wykonanie opinii wpływa 

14-go czerwca, nie ma daty wpływu, a kolejna oferta jest z dnia 15-go czerwca.  

3. w sprawie nieprzedstawienia na sesji w dniu 30 stycznia 2012 r. skargi, która skierowana była do 

Rady Powiatu Opolskiego. Wpłynęła do starostwa 19 stycznia 2012 r. i dotyczyła działań jednego z 

naczelników starostwa. Powołał się na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2008 r. Skoro 

skarga jest na Naczelnika, który działa z upoważnienia Starosty, to właściwym organem do jej 

rozstrzygnięcia jest rada powiatu. Radny Strzałkowski poprosił o skrupulatne wyjaśnienie tej sytuacji. 

- Starosta, odnosząc się do sprawy zakupu nowego budynku, powiedział, że nie pamięta dokładnie 

sprawy i nie jest w stanie obecnie odnieść się do postawionych pytań oraz, że zrobi to po sprawdzeniu 

dokumentacji.  

- Sekretarz – odniosła się do zapytania nr 1, informując radnych, że decyzja o dopuszczeniu budynku 

do użyteczności publicznej została wydana w 1998 r. i nie straciła swej ważności. Dopuszczenie do 

użyteczności otrzymuje budynek, a nie właściciel obiektu. Po przeprowadzeniu remontu będziemy 

ubiegać się o dokument dopuszczający obiekt do użytkowania. 

Remont budynku powinien zakończyć się do końca tego roku, a umowa kredytowa jest tak 

skonstruowany, że jeśli wydamy mniej, to bez negatywnych dla nas konsekwencji. Dokumentacja 

techniczna jest w trakcie opracowania i po jej otrzymaniu będzie wiadomo, jak duża będzie skala 

remontu. Z budowy windy zrezygnował Zarząd Powiatu nie tylko z uwagi na duży koszt inwestycji, 

ale również dlatego, że jej budowa zabrałaby zbyt dużą powierzchnię, a poza tym nie przewoziłaby 

osób do wszystkich wydziałów starostwa. Dlatego też Zarząd zdecydował się na przygotowanie na 

poziomie zerowym jednego pokoju do obsługi osób niepełnosprawnych, do którego będą schodzić 

pracownicy poszczególnych wydziałów starostwa. 

Do pozostałych zapytań radnego Strzałkowskiego Sekretarz nie odniosła się z uwagi na brak dostępu 

w tym momencie do stosownej dokumentacji. Zapewniła, że uczyni to w terminie późniejszym. 

 

- radca prawny – odniosła się do sprawy skargi na naczelnika wydziału, wyjaśniając, iż jest on 

pracownikiem starostwa, stąd skargę taką rozpatruje Starosta. 

- radny T. Strzałkowski – przypomniał, iż art. 231 kpa stanowi, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, 

nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo 

wskazać mu właściwy organ. Oczekuje stanowczych wypowiedzi i pyta dlaczego radni nie zostali 

poinformowani o tym, że wpłynęła skarga.  



- radca prawny – poinformowała, iż przewodniczący rady nie ma obowiązku informowania radnych, 

jeśli to ich nie dotyczy. 

- przewodniczący rady zapytał czy osoba  skarżąca została powiadomiona. 

- naczelnik Wydziału Organizacyjnego – poinformowała, że tak. 

- radny K. Dendera – zaproponował, aby poinformować radnych o jaką skargę chodzi, jako że 

większość radnych tego nie wie, a on sam nie wie jak się do tematu ustosunkować. 

- Sekretarz – zaproponowała zaprosić na kolejną sesję naczelnika wydziału celem wyjaśnienia tej 

sprawy. 

- radca prawny – podsumowując temat stwierdziła, że nie ma konieczności informować radę, jeśli ktoś 

wniesie skargę przez omyłkę do rady.  

- radna E. Stolarczuk – zauważyła, że jest to powtórzenie sytuacji z poprzedniej sesji, poprosiła, by nie 

wyjaśniać jej na szybko, nie obrażać radnych i nie wprowadzać ich w błąd. Wszelkie dyskusje czy 

sofistyczne dywagacje są zbędne. 

- radna H. Wojtasik – zaproponowała, aby skargę  wysłać  pocztą elektroniczną do wszystkich radnych 

- radca prawny – raz jeszcze powtórzyła, że rada w tym przypadku nie jest organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi, a jeśli tak jest, to nie musi o tym wiedzieć. 

- radny T. Strzałkowski- powtórzył, że jeśli rada jest organem niewłaściwym, to należy przekazać 

skargę do organu właściwego.  

Na zakończenie dyskusji przewodniczący rady odczytał podziękowanie zespołu redakcyjnego „Nowej 

Gazety” skierowane m.in. do pracowników starostwa oraz radnych powiatu opolskiego za 

spontaniczne zorganizowanie na sesji rady powiatu zbiórki na rzecz mieszkanki Niemodlina, będącej 

w ciężkiej sytuacji życiowej. 

Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.11.45. wypowiadając formułę „Zamykam obrady XV 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 
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