
Protokół Nr XXV/2013 

z dwudziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 22 marca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram 

obrady XXV sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników starostwa. Po 

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 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. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2012. 

7.Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego ziemskiego  

i grodzkiego w roku 2012. 

8.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu za 2012 rok. 

 

9.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Opolskim na lata 2013-2015”, 

b) określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów i 

wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, 

d) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej, nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania 

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, 

e) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, 

g) „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 

lata 2016-2019”, 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r., 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

11.. 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.  

Radny T. Strzałkowski zgłosił dwie uwagi do protokołu. Pierwsza dotyczyła nieścisłości w 

wypowiedzi radcy prawnego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego (uchwała Nr XXIV/171/13). Z zapisu w protokole wynika, że nie było zmiany stawek, a 

przecież ostatnia zmiana wprowadzona została w 2004 r. Druga uwaga odnosiła się do wypowiedzi 

Pani Sekretarz w sprawie przyznawanych przez Starostę stypendiów najlepszym uczniom ze szkół 

prowadzonych przez Powiat Opolski. Radny Strzałkowski uważa, że zapis w protokole jest zbyt 

obszerny, gdyż na sesji nie było np. informacji o przyznawanych kwotach stypendiów. 



W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował, że protokół z XXIV sesji Rady Powiatu 

Opolskiego radni przegłosują po wprowadzonych poprawkach. Wniosek Przewodniczącego został 

przyjęty przez aklamację. 
 

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

(w załączeniu).  

Na zakończenie Starosta podziękował za wieloletnią i sumienną pracę odchodzącej na emeryturę Pani 

Janinie Skrzetuskiej, pełniącej funkcję Geodety Powiatowego. Przywitał również Panią Edytę Wencel-

Borkowską, która objęła stanowisko Geodety Powiatowego oraz naczelnika Wydziału Geodezji i 

Kartografii. Pani Borkowska przedstawiła radnym dotychczasowy przebieg swojej kariery zawodowej.  

 

Ad.6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2012 
Przystąpiono do oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2012. 

Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do obecnych na sesji przedstawicielek Sanepidu. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad.7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego 
ziemskiego i grodzkiego w roku 2012. 
Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie 

powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego w roku 2012 

Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do obecnego na sesji Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Opolu, Pana Kazimierza Kopczyńskiego. W dyskusji głos zabrali kolejno: 

- radny N. Halupczok - w sprawie otwarcia w Gminie Ozimek punktu badania zwierzyny, 

- radny E. Jędra – w sprawie badań płodów rolnych na obecność GMO, 

- radny K. Dendera – w sprawie zagrożeń związanych z dodawaniem mięsa końskiego do produkcji 

wyrobów wędliniarskich, 

Radny N. Halupczok – w sprawie kosztów badań poubojowych na obecność larw włośni w mięsie 

dzików. 

Wyczerpujących informacji w powyższych sprawach udzielił Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan K. 

Kopczyński. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu za 2012 
rok. 
W ramach dyskusji nad ww. sprawozdaniem radny E. Jedra zapytał czy wszystkie gminy wywiązują 
się z obowiązku płatniczego związanego z umieszczaniem osób w Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie. Dyrektor PCPR poinformowała, iż wszystkie gminy, z terenu których zostały skierowane 

po 2001 r. osoby do DPS ponoszą stosowne opłaty i gminy nie uchylają się od tego obowiązku. 

 

Ad.9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Opolskim na lata 2013-2015” (Nr XXV/174/13) 
Przewodniczący przypomniał, iż na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721 z późn. zm. ) powiat zobowiązany jest do opracowania Powiatowego programu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny T. Strzałkowski zwrócił uwagę na dwie rzymskie szóstki na ostatniej stronie programu, pod 

którymi są dwa różne punkty programu. 

Przystąpiono do głosowania nad poprawionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015”  



Ww. uchwałę (Nr XXV/174/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 

 

b) określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr 
XXV/175/13) 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową 
Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a Komisje Polityki Społecznej i Budżetu nie 

wniosły uwag do projektu uchwały i zaopiniowały go pozytywnie. 

Radny E. Jędra zapytał czy osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z 

PFRON-u na likwidację barier architektonicznych, mogą na nie liczyć, skoro na dofinansowanie 

kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przeznaczono tak dużą kwotę. Dyrektor PCPR 

poinformowała, że kwestia ewentualnego przydziału środków PFRON na likwidację barier 

architektonicznych zostanie rozważona w przypadku otrzymania w ciągu roku jakichkolwiek 

dodatkowych środków finansowych. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia na 2013 rok zadań i 

środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/175/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami, jedna osoba opuściła salę 
obrad). 

 

c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów i 
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach  (Nr 

XXV/176/13) 
Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono szczegółowo potrzebę 
podjęcia tej uchwały. 
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący poinformował radnych, że zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela Związek 

Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał czy ulegają zmianie wymiary godzin dla nauczycieli. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśniła, że zapisy uchwały proponują zupełne 

zwolnienie dyrektorów szkół z realizowanego przez nich pensum. Do tej pory to Zarząd zwalniał 

wszystkich dyrektorów od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

podejmując stosowne uchwały w tej sprawie. 

Pani Sekretarz dodała, iż zmiana dotyczy również liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowników internatów, którzy mają teraz o 2 

godziny więcej w porównaniu z dotychczasowym wymiarem godzin określonym w uchwale z 2000 r. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne 

stanowiska kierownicze w szkołach. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/176/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

d) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w 

formie zaocznej, nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 



stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (Nr XXV/177/13) 
Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono szczegółowo potrzebę 
podjęcia tej uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący poinformował radnych,  że zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela Związek 

Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał czego dotyczą wprowadzone uchwałą zmiany. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśniła, że Zarząd Powiatu proponuje dla 

pedagogów, doradców, i psychologów zatrudnionych w szkołach, czyli dla tych, którzy nie pracują 
bezpośrednio przy tablicy, ponieważ nie wykonują zajęć stricte dydaktycznych, 26- godzinne pensum, 

czyli dokładnie tyle, ile wynosi średnia krajowa. Zarząd Powiatu wychodzi z założenia, że taki wymiar 

godzin nie będzie dla nich zbyt dużym obciążeniem. Kolejna zmiana dotyczy rozliczenia godzin pracy 

w przypadku łączenia etatów, np. nauczyciela matematyki i nauczyciela wychowawcy internatu.  

Radny E. Jędra zauważył, że we wzorze, na ostatniej stronie uchwały,  określającym tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, źle postawione są nawiasy, które należy poprawić.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/177/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

e) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Nr 
XXV/178/13) 

Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono szczegółowo potrzebę 
podjęcia tej uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący poinformował radnych, że zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela Związek 

Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/178/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (Nr XXV/179/13) 

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem uchwały jest nieruchomość gruntowa stanowiąca 

własność Powiatu Opolskiego położona w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowana  budynkami 

po byłym ZOZ w Niemodlinie. 

Podjęcie procedury zamiany nieruchomości  nastąpiło w związku z wnioskiem  Burmistrza 

Niemodlina o przekazanie  na rzecz Gminy Niemodlin  wyżej wymienionej nieruchomości. 

Nieruchomość tę Gmina zamierza wykorzystać na poprawę warunków  bytowych mieszkańców  

Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Niemodlinie, prowadzonego przez  Samorządowy Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Niemodlinie, którego organem założycielskim jest Gmina Niemodlin . 



Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radna A. Zakrzewska zauważyła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały ta sama działka ma nr 

836/11, a kilka linii poniżej 836/10. Zapytała również na jakiej podstawie działka będąca przedmiotem 

uchwały została wydzielona oraz o sposób jej wykorzystania w przyszłości. 

Sekretarz wyjaśniła, że nieruchomość Gminy Niemodlin, którą otrzymuje Powiat Opolski w ramach 

zamiany, jest położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i ma charakter 

ogólnobudowlany. Zarząd Powiatu uważa, że obecnie ziemia to najlepsza lokata kapitału, a w 

przyszłości rozważy jej sposób wykorzystania.  

Radna A. Trychan, nawiązując do wypowiedzi Pani Sekretarz, dodała, że owa nieruchomość położona 

jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, jej obawy budzi jednak fakt, dlaczego do tej pory nie została ona 

zabudowana. Czy zbadano, że nie ma na niej jakiegoś uzbrojenia i czy na pewno jest wolna od 

jakichkolwiek obciążeń. Jej usytuowanie przy bocznej ulicy w centrum miasta może wskazywać na 

ograniczoną  zabudowę – sugerowała radna Trychan. 

Obecna na sali obrad Pani J. Skrzetuska  powiedziała, że nie ma wiedzy w kwestiach poruszanych 

przez radną Trychan. Sekretarz poinformowała radnych, że Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami sprawdził służebność działki.  

Przewodniczący zaproponował, aby zobowiązać Zarząd do sprawdzenia stanu prawnego działki, oraz 

istniejącego uzbrojenia.  

Następnie zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

gruntowych. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/179/13) radni podjęli 20 głosami przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

g) „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 

lata 2016-2019” (Nr XXV/180/13) 

Przewodniczący przypomniał, iż w celu realizacji polityki ekologicznej państwa Zarząd Powiatu 

sporządza powiatowy program ochrony środowiska (art. 17 ust. 1 Ustawy prawo ochrony środowiska), 

który następnie podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska). 

Projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z 

perspektywą na lata 2016-2019”  zgodnie z art. 17 ust 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał dlaczego z takim opóźnieniem projekt uchwały w tej sprawie  

przedłożony zostaje radzie . Skoro program dotyczy lat 2012-2015, to jest to uchwała trochę „do tyłu”,  

można przecież łatwo obliczyć kiedy należy podjąć uchwałę w tej sprawie – pytał radny Strzałkowski. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, że opóźnienie wynika z faktu, że czekaliśmy 4 

miesiące na opinię  Zarządu Województwa Opolskiego, który dopiero w grudniu 2012r. zaopiniował 

projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”. 

Trochę czasu zajęło również naniesienie stosownych poprawek do Programu. Poza tym, przez cały 

2012 rok pracowano zgodnie z wytycznymi krajowymi w zakresie ochrony środowiska i wszystkie 

zadania zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Planem Ochrony Środowiska, na którym 

generalnie bazujemy. 

Radny E. Jędra zapytał dlaczego Spółka Wodna w Graczach nie została ujęta w ewidencji spółek, 

ujętych w Programie. Naczelnik M. Parfimczyk poinformował, iż materiał został sporządzony zanim 

powstała spółka. Co dwa lata aktualizujemy wykaz spółek wodnych, spółka w Graczach, od kiedy 

zatwierdziliśmy jej Statut, przez cały rok nic nie robiła. 

Radny Jedra zapytał również o podmiot odpowiedzialny za  monitorowanie stanu środowiska, a 

zwłaszcza poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz związane z 

tym koszty. Naczelnik Parfimczyk wyjaśnił, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

dokonuje takiej oceny. W województwie opolskim nie ma żadnych przekroczeń wartości dla pyłów 



zawieszonych, Powiat realizuje zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego.   

Radny Jędra poruszył również problem segregacji odpadów w kontekście wchodzącego w życie 

nowego sposobu gospodarowania odpadami. Radny uważa, że może to stanowić duże zagrożenie dla 

środowiska, dlatego należy trzymać rękę na pulsie. Naczelnik Parfimczyk poinformował, że za 

prawidłową segregację odpadów odpowiadają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Powiat 

natomiast kontroluje wydane w tym zakresie pozwolenia. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”  

Ww. uchwałę (Nr XXV/180/13) radni podjęli jednogłośnie ( 19 głosami przy 1 głosie wstrzymującym 

się, jedna osoba opuściła salę obrad). 

 
h). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr 

XXV/181/13) 
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. 

Radna A. Trychan zapytała czy zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, o którym mowa w  pkt. 8 

uzasadnienia do projektu uchwały, nie jest równoznaczna z rezygnacją z planu adaptacji dachu nad 

archiwum zakładowym na zielony ogród. Sekretarz poinformowała, że nie zmienia się koncepcja w 

tym zakresie. Radna H. Wojtasik poprosiła o przybliżenie radnym szczegółów tej inwestycji. Starosta 

poinformował, że robiąc remont należało wprowadzić izolacje i zabezpieczyć ten teren i dlatego 

chcemy położyć na dachu np. sztuczną trawę i zasadzić iglaki. Radna Wojtasik przytoczyła przykład 

Raiffeisen Banku w Opolu, który na dachu swojego budynku stworzył taki zielony ogród.   

Radna Trychan zwróciła również uwagę na błąd literowy w Dziale 010 w słowie „nadmiernie”, które 

należy zamienić na „ nadmiernej”. 

Radny T. Gabor zgłosił błąd literowy w pkt. 4 uzasadnienia do projektu ww. uchwały w słowie 

„utrzymanie”. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/181/13) radni podjęli jednogłośnie (20 głosami, jedna osoba powróciła na salę 
obrad, jedna nieobecna). 

 
i). zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXV/182/13) 
Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono konieczność 
przygotowania uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Ww. uchwałę (Nr XXV/182/12) radni podjęli jednogłośnie ( 20 głosami, jedna osoba nieobecna na 

sali). 

 
Następnie Pani Sekretarz odczytała poprawione fragmenty protokołu z poprzedniej sesji tj. wypowiedź 
radcy prawnego, Pani B. Czyż oraz swoją, z której skreślone zostały szczegółowe kwoty przyznanych 

stypendiów dla uczniów, a pozostawiona została jedynie kwota ogólna. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji z uwzględnieniem 

naniesionych poprawek. 

Radni przyjęli jednogłośnie (20 głosami) protokół z XXIV sesji rady Powiatu Opolskiego. 

 

Ad.10.Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radna A. Trychan – złożyła wniosek w sprawie zakupu zegara ściennego do sali obrad 

- radny E.J ędra – złożył wniosek w sprawie zakupu monitora i rzutnika  

- radny N. Halupczok – w sprawie niewystarczającego ogrzewania sali posiedzeń 



- radna T. Juros -  w sprawie zaproszenia radnych na spotkania małżeńskie organizowane w pierwszy 

weekend kwietnia 2013 r.  

-  radna H. Wojtasik – w sprawie wyznaczenia terminu Dożynek Powiatowych na dzień 28 sierpnia 

2013 r. Radnej ten termin nie odpowiada, gdyż w tym samym dniu odbywają się dożynki w Gminie 

Tułowice. Starosta wyjaśnił, że termin ten został ustalony zanim jeszcze znany był termin dożynek w 

Tułowicach .Żadna z pozostałych gmin nie zgłosiła uwag do terminu. Radny Gabor zaproponował, 

aby zorganizować dożynki w pierwszą niedzielę września. Z uwagi na podjęte już kroki 

organizacyjne, zamówiony namiot itp. nie możemy już tego zmienić – wyjaśnił Starosta. 

- radna H. Wojtasik – w sprawie otrzymanego zaproszenia na oficjalne otwarcie nowej siedziby 

Starostwa. 

 

Ad.11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 11.50 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXV 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


