
Protokół Nr XVI/2012 

z szesnastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 29 marca 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 XVI-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 poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu, pismem Nr 

RP.0002.16.2012.MA z dnia 21 marca 2012 r., zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Wniosek został uwzględniony przez Przewodniczącego Rady Powiatu, co jest zgodne z art. 15 ust. 9 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad z uwzględnieniem ww. projektu 

uchwały: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ziemskiego Opolskiego za 2011 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego 

Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2011. 

8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu w 2011 roku. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

(teren powiatu opolskiego). 

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2011 rok. 

11. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w następujących sprawach: 

 

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

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Opolskiego w 2012 roku, 

c) przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014, 

d) załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 

e) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

f) przekazania według właściwości skargi Pani Grażyny Orzeł, 

g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 

12. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

13. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

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 

XV/2012 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012 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. 

 
Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 
 

Przybyła radna Agnieszka Zakrzewska – obecnych na sali obrad 22 radnych. 

 

Ad. 6 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ziemskiego opolskiego za 

2011 rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

przedłożył do rozpatrzenia informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ziemskiego 

Opolskiego za 2011 rok. Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. W posiedzeniu 

uczestniczyła Pani Marzena Nanowska-Geisler, Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

Radny Norbert Halupczok zapytał, czy inspektorat prowadzi stały całodobowy dyżur 

telefoniczny. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler poinformowała, iż wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury 

całodobowe pod telefonem. Można zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia. Na stronie internetowej 

inspektoratu widnieje ów nr telefonu. 

Radny Edward Jędra stwierdził, iż z analizy zachorowań na choroby zakaźne wynika, iż 
zachorowania wzrosły 3-krotnie w stosunku do roku poprzedniego. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler wyjaśniła, iż temat dotyczy chorób sezonowych. Nie ma 

zagrożenia epidemiologicznego w Powiecie Opolskim. 

Pan Krzysztof Wysdak zapytał o stan kąpielisk. 

Pani Marzena Nanowska-Geisler wyjaśniła, iż badania przeprowadzane są przed sezonem oraz 

w jego trakcie. Na terenie Powiatu Opolskiego nie ma kąpielisk spełniających wymogi unijne. Są 
tylko miejsca wyznaczone do kąpieli. Mamy tylko cztery zgłoszone miejsca do kąpieli, tj. w Osowcu, 

Turawie, Dobrzeniu Wielkim i Krasiejowie. 

W swojej wypowiedzi Pani Marzena Nanowska-Geisler poruszyła także temat Mistrzostw Europy 

Euro 2012. Przez teren naszego powiatu przebiega autostrada, sporo ludzi będzie się przemieszczać, 
korzystać z bazy noclegowej. Z punktu widzenia tych migracji istnieje realne zagrożenie 

rozprzestrzenienia się chorób, które do tej pory u nas nie występowały. Należałoby uczulić właścicieli 

punktów gastronomicznych, hotelarzy o szczególną dbałość o warunki sanitarne na ten czas. 

Pracownicy Opolskiej stacji zostali wytypowani do pomocy województwu dolnośląskiemu podczas 

trwających we Wrocławiu meczy. 

 

Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego 

Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2011. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Inspekcja Weterynaryjna na terenie 

Powiatu Opolskiego przygotowała informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Ziemskiego Opolskiego za 2011 rok, którą radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. W 

posiedzeniu uczestniczy Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii – lek. wet. Pani Karolina 

Pomorska-Wypchło. 

Pani Karolina Pomorska-Wypchło poruszyła temat obowiązującego wykonywania badań 
mięsa trzody chlewnej ubitych na potrzeby własne. Prosiła, aby radni na swoim terenie zwrócili na tę 
sprawę szczególną uwagę. Gospodarze o tym badaniu zapominają. W ubiegłym roku Inspekcja pisała 

o tym do wszystkich gmin, gdyż rozporządzenie nałożyło na gospodarzy obowiązek zgłaszania 

zamiaru uboju świń do Powiatowego Lekarza Weterynarii na 24 godz. przed ubojem na potrzeby 

własne. Oprócz obowiązku zgłoszenia jest przede wszystkim obowiązek badania każdej świni na 

obecność włośni. Włośnica to bardzo groźna choroba pasożytnicza, praktycznie nieuleczalna, która 

może prowadzić do śmierci człowieka. Objawy w pierwszym okresie są grypopodobne. Zjedzenie 

takiego mięsa jest bardzo groźne. 



Ponadto Pani Karolina Pomorska-Wypchło poinformowała zebranych o zagrożeniach, jakie mogą 
wystąpić podczas Euro 2012. Turyści będą przywozić ze sobą żywność z różnych krajów 

europejskich, gdzie występuje wiele chorób. Należy zachować szczególną ostrożność w tym czasie.  

Radny Rudolf Mohlek zapytał jak wygląda kontrola ubitych zwierząt, podczas których mogą 
wystąpić różne zagrożenia epidemiologiczne. 

Pani Karolina Pomorska-Wypchło poinformowała, iż w każdej ubojni są lekarze wyznaczeni 

do przeprowadzania kontroli zwierząt. Każda sztuka jest badana przed przyjęciem do ubojni, w trakcie 

uboju wykonuje się badanie mięsa każdej sztuki laboratoryjnie na obecność włośnia. Przetwórstwo 

także jest badane przez wyznaczonych lekarzy. 

 
Ad. 8 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2011 roku. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Policji w Opolu 

przedłożyła sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2011 roku. Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami 

na sesję. W posiedzeniu uczestniczy młodszy inspektor Pan Dariusz Szelwicki – Zastępca 

Komendanta Miejskiej Policji w Opolu. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę na wzrost represyjności wobec środowisk 

kibiców. Zapytał, czy służby działają zgodnie z przepisami, czy też czasami zdarza im się 
nadgorliwość. Czy podczas ostatniego meczu, który odbył się w Krasiejowie, działania policji były 

zasadne.  

Pan Dariusz Szelwicki wyjaśnił, iż problem zachowania kibiców dotyczy całego kraju. Należy 

respektować prawo. Nie ma kibica Odry, którego policja nie zna. W poprzednim sezonie nie było 

żadnych problemów na stadionach, nigdy nie prowokowano kibiców do negatywnych zachowań. 
Policja nie odnotowała żadnych skarg ze strony kibiców na działania funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o 

wspomniany przez radnego mecz w Krasiejowie to doszło na tym spotkaniu do odpalenia rac, co jest 

niezgodne z prawem. 

Radny Tomasz Strzałkowski dodał, iż działania, o których wspominał Pan Dariusz Szelwicki 

w zdecydowany sposób odbiegały od rzeczywistości. W Krasiejowie działania policji były 

nierozważne. Nie było zachowań agresywnych ze strony kibiców, nie było zagrożenia przerwania 

meczu zatem wchodzenie w końcówce meczu z kamerą było działaniem nieprzemyślanym, a wręcz 

prowokacyjnym. 

Pan Dariusz Szelwicki wyjaśnił, iż obowiązkiem policji jest posiadanie materiałów 

dowodowych przed sądem w postaci nagrań video. Policja jest od pilnowania porządku oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy mandaty nakładane są na niesfornych kibiców 

według jakiejś instrukcji lub wytycznych. 

Pan Dariusz Szelwicki poinformował, iż policja nie toleruje wulgaryzmów, które występują 
nie tylko w formie słownej ale także w formie pisemnej na banerach. Organizatorzy ściągają 
transparenty. Za właściwą organizację imprezy odpowiadają organizatorzy. Policja jest od pilnowania 

porządku. Jedynie na meczach piłki nożnej występuje problem z alkoholem, przemocą. 
Radny Norbert Halupczok poinformował zebranych, iż po meczu w Krasiejowie było bardzo 

dużo butelek po alkoholu. Kary są za niskie. Każdy mecz powinien być monitorowany. 

Radny Edward Jędra poinformował, iż na str. 17 – Stan bezpieczeństwa według podziału 

administracyjnego w tabeli nie zgadza się suma zdarzeń. 
Przewodniczący Rady dodał ze swej strony, iż Gmina Dobrzeń Wielki dofinansowuje policję, 

ale służby są mało widoczne, mało aktywne w środowisku. Przykładem mogą być notoryczne 

kradzieże np. rynien w kościołach i brak ustalenia sprawców ze strony policji. 

Pan Dariusz Szeliwicki wyjaśnił, iż problem kradzieży rynien dotyczy nie tylko Gminy 

Dobrzeń Wielki. Złodziejom chodzi o miedź. Zatrzymano już grupę przestępczą. Są to mieszkańcy 

powiatu krapkowickiego.  

Pan Dariusz Szeliwicki poinformował zebranych o zmianach kadrowych i organizacyjnych 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 



Radny Rudolf Mohlek poruszył temat wzrostu ilości drobnych przestępstw wśród nieletnich i 

ich wykrywalności. 

Pan Dariusz Szelwicki poinformował zebranych, iż policja odnotowuje wzrost kradzieży 

internetowych, drobnej przestępczości dot. głównie kradzieży złomu. Policja próbuje temu 

negatywnemu zjawisku zaradzić. 
 

Ad. 9 Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

(teren powiatu opolskiego). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu przedłożyła informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o 

zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Opolu (teren powiatu opolskiego), którą radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. W posiedzeniu 

uczestniczy Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Pan Wiktor 

Trojnar.  

Radny Norbert Halupczok poruszył temat kry, która ostatnio utworzyła się na rzece w 

Jedlicach. 

Pan Witold Trojnar poinformował zebranych, iż zagrożeń jest bardzo dużo. Ostatnie działania 

Straży Pożarnej na rzece Małapanew w Jedlicach trwały kilkanaście godzin ponieważ potrzebna była 

interwencja saperów ze specjalistycznej jednostki wojskowej, która działa zgodnie z obowiązującymi 

w wojsku procedurami. Zdaniem Komendanta należy uprościć procedury. Strażacy winni jedynie 

zabezpieczać działania, wspomagać. 
Radny Norbert Halupczok poinformował zebranych, iż walczy z tym tematem od kilku lat. 

Brak ujścia koryta rzeki, to długoletnie zaniedbanie RZGW. Przy kolejnej fali powódź dotknie 

Antoniów i przysiółek Pastwisko. Mieszkańcy są zdeterminowani, zmęczeni i przerażeni ciągłymi 

podtopieniami, nie rozumieją, że to nie jest wina strażaków, że straż pożarna nie może odpowiadać za 

zaniedbania. 

Pan Wiktor Trojnar dodał, iż strażacy nie mogli zrobić nic więcej. Koryto rzeki jest zamulone. 

Radny Edward Jędra zapytał o stopień wykrywalności fałszywych alarmów, zabezpieczenie 

upraw leśnych przed podpaleniem oraz stanu pojazdów. 

Pan Wiktor Trojnar odpowiadając na powyższe stwierdził, iż ilość alarmów fałszywych w 

powiecie nie odbiega szczególnie od statystyk w innych krajach europejskich. Do straży podłączonych 

jest 70 obiektów. Wykrycie sprawców jest bardzo trudne. To jest niska szkodliwość czynu. 

Pojazdy bojowe są w fatalnym stanie. Komenda wymienia nowe dzięki wsparciu finansowemu 

samorządów. Budżet komendy jest bardzo mały. W grudniu ubiegłego roku zabrakło komendzie 

środków na paliwo. Rok 2012 nie zapowiada się wcale lepiej. Finanse skończą się 
najprawdopodobniej w połowie roku. Sytuacja jest tragiczna i niestety kierownictwo nie spodziewa się 
poprawy w tej kwestii. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komenda stara się pozyskać środki z gmin. Może lepiej 

dofinansować komendę miejską niż Ochotnicze Straże Pożarne. 

Pan Wiktor Trojnar poinformował zebranych, iż gminy wspomagają w miarę możliwości 

strażaków, ale mają także swoje problemy. Ochotnicze Straże Pożarne oraz Państwowe Straże Pożarne 

to wspólny organizm. Trzeba finansować całą straż.  
Radna Agnieszka Grodziecka-Makulska zapytała o zestawienia dot. pożarów umyślnych. 

Pan Wiktor Trojnar  poinformował, że problem podpaleń dotyczy głównie nieużytków. To 

bardzo poważny problem. Podpalane są domy, drzwi, wycieraczki i nie są to działania przypadkowe. 

Radny Edward Jędra zapytał o obszary leśne. 

Pan Wiktor Trojnar wyjaśnił, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem zabezpieczenie obszarów 

leśnych uległo zmianie. Przeprowadzamy regularne kontrole. 

Radny Norbert Halupczok poinformował zebranych, iż przybył na dzisiejszą sesję w 

mundurze strażaka OSP, aby zaprotestować przeciwko zarzutom postawionym strażakom jakoby byli 

inicjatorami podpaleń chcąc w ten sposób dorobić. Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych działających na terenie Gminy Ozimek nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Strażakom 

należą się przeprosiny za takie stwierdzenia. 



Pan Wiktor Trojnar dodał, iż w ramach ekwiwalentu za utracone zarobki ochotnicy otrzymują 
niewielkie środki. Ci ludzie ryzykują własnym zdrowiem, a niejednokrotnie życiem. 

Radny Rudolf Mohlek poinformował, iż w Gminie Murów jest tylko jedna jednostka straży w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. To za mało. Poprosił o poparcie, w sprawie powstania 

jeszcze jednej jednostki OSP. 

Pan Wiktor Trojnar dodał, iż do Gminy Murów jest dłuższy czas dojazdu w związku z czym 

planuje się wprowadzenie kolejnej jednostki z miejscowości Budkowice. 

 

Ad. 10 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2011 
rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu przedłożyło sprawozdanie ze swojej działalności za 2011 rok. Sprawozdanie radni otrzymali 

wraz z materiałami na sesję. W posiedzeniu uczestniczy Pani Elżbieta Ciupek – Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Radny Rudolf Mohlek poruszył temat wzrostu liczby rodzin zastępczych. To pozytywna 

alternatywa dla domów dziecka, które są najgorszą z możliwych form opieki.  

Pani Elżbieta Ciupek poinformowała zebranych, iż z dniem 1.01.2012 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zgodnie z art.180 

pkt 1 nałożyła na powiat obowiązek opracowania 3 letniego programu rozwoju pieczy zastępczej. 

Odnotowujemy niewielki wzrost zakładania rodzin zastępczych. Pani Wicestarosta oraz pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przeprowadzili kampanię pozyskiwania rodzin 

zastępczych. Zainteresowanie jednak było bardzo małe. Powiat nosił się z zamiarem likwidacji Domu 

Dziecka w Turawie. Dobrze jednak, iż nie doprowadziliśmy tego planu do realizacji. Takie placówki 

nie znikną niestety nigdy z mapy naszego kraju. Zapotrzebowanie na miejsca jest ogromne, dzieci 

wciąż przybywa, szczególnie w wieku 15-17 lat. Wszystkie miejsca w naszych placówkach są zajęte. 

Realizujemy zadania jakie zostały na nas nałożone. Bardzo trudno jednak układa się współpraca z 

sądami i kuratorami sądowymi. Nie ma porozumienia. O wszystkim dowiadujemy się po fakcie. Sądy 

podejmują decyzje nie konsultując się z PCPR-em oraz gminami, a można byłoby w niektórych 

przypadkach uniknąć problemów.  

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim służbom za rzetelne i bardzo szczegółowe 

przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności za rok 2011 i ogłosił 10 minutową przerwę. 
 

Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. 

 

Ad. 11 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. 
(XVI/107/12). 

 
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. 

Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż w § 1 ust. II pkt 1. ppkt 6) b) skreślono „w 

grupie zadań statutowych”, a wpisano „z tytułu dotacji”. 

Radna Agnieszka Zakrzewska zapytała o plany remontowe na drogach powiatowych w 

Gminie Niemodlinie jakie w najbliższym czasie zostaną zrealizowane oraz o stosowanie odnowy 

nawierzchni w technologii na zimno. 

Pan Jacek Dziatkiewicz poinformował zebranych, iż w najbliższym czasie zostanie ułożona 

warstwa ścieralna w Gościejowicach. Przetarg na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w 

Magnuszowicach został ogłoszony. Zlecono także odbudowę zawalonej drogi w Graczach. Ponadto 

Dyrektor wyjaśnił, iż technologia cienkich mikro dywaników na zimno jest stosowana przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu od kilku lat na drogach, które nie wykazują odkształceń, kolein. Jest to 



technologia ok. 50% tańsza niż wykonanie odnowy nawierzchni przez ułożenie warstwy ścieralnej. 

Metoda ta pozwala na wyremontowanie dłuższych odcinków dróg z uwagi na mniejsze koszty.  

Radny Rudolf Mohlek potwierdził, iż ta metoda zastosowana została także na terenie Gminy 

Murów i sprawdziła się. 
Radny Tomasz Strzałkowski zabrał głos w sprawie korekt planów jednostek oświatowych dot. 

nieplanowanych urlopów dla poratowania zdrowia. Czy Zarząd Powiatu weryfikuje słuszność 
przyznawania tych urlopów? Znane są wyroki sądów, które zakwestionowały przyznawane urlopy. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż wyroki sądów rozstrzygane są w konkretnej sprawie. Urlop 

dla poratowania zdrowia przyznawany jest zgodnie z przywilejami, które daje Karta Nauczyciela. Jeśli 
wnioskodawca spełnia wymagania tj.: posiada 7 lat stażu pracy, pełny etat umowę (na czas 

nieokreślony) – lekarz wystawia zaświadczenie, że należy udzielić takiego urlopu. Dyrektor nie ma 

możliwości podważenia decyzji lekarza i musi udzielić urlopu. 

Obecnie w naszych placówkach siedmiu nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia – 

kosztuje nas to ok. 200.000 zł. rocznie. Jeżeli lekarz wyda zaświadczenie o czasowej niezdolności do 

pracy, dyrektor nie ma w tym temacie nic do powiedzenia. Może jedynie sprawdzić, czy 

zaświadczenie zostało wystawione przez lekarza i czy dany nauczyciel spełnia wymogi. Zarząd 

Powiatu nie weryfikuje zaświadczeń lekarskich. 

Wicestarosta dodała, iż dyrektorzy dają nauczycielom urlopy i są one wpisane w arkusze 

organizacyjne, gdy tworzy się plan na kolejny rok. Karta Nauczyciela daje nauczycielom taki 

przywilej. W Zespole Szkół Specjalnych „ORDiM” w Suchym Borze jeden z nauczycieli skorzystał z 

urlopu dla poratowania zdrowia bez ujęcia w arkuszu organizacyjnym, gdyż lekarz nie wydał zgody na 

powrót do pracy. To był jedyny przypadek, gdzie urlop nie był zaplanowany. Pani Wicestarosta 

sprawdziła to osobiście. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniającego ww. 

poprawkę 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) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego 
(Nr XVI/108/12). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku z koniecznością zmiany treści 

załączników Nr 1 i Nr 2 w Uchwale Nr XII/81/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 

r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego 

przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie. Konieczność dokonania zmian opisano 

szczegółowo w uzasadnieniu dołączonym do ww. projektu uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

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. 

 

c) przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014 (Nr 

XVI/109/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na powiat opracowanie 3-letniego programu rozwoju 

pieczy zastępczej przygotowano 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 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

d) załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

(Nr XVI/110/12). 
 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały w sprawie załatwienia skargi Pan  Rusin na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu wynika, że Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, 

uznała skargę za bezzasadną. W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały w tej 

sprawie wraz z uzasadnieniem, który został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rewizyjną. 
Radny Tomasz Strzałkowski poinformował zebranych, iż skarga była przedmiotem 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania: 3 radnych głosowało za uznaniem skargi za 

bezzasadną, 1 osoba głosowało przeciw, 1 wstrzymała się od głosowania. Według radnego skargę nie 

można uznać za bezzasadną, gdyż obecny stan drogi nie jest satysfakcjonujący. 

Rozpatrując skargę należy spojrzeć na stan faktyczny. W uzasadnieniu do uchwały przyznajemy, że 

pewne prace np. pobocze drogi i jezdnia nie zostały wyremontowane. Jeśli zatem należy wykonać tam 

jeszcze jakieś prace to sami przyznajemy, że ten stan rzeczy nie jest także dla nas satysfakcjonujący. 

Zarząd Powiatu działa zgodnie z przepisami wykonując określone zadania, do których należy zgodnie 

z art. 4 utrzymanie dróg publicznych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Działamy na 

własną odpowiedzialność, na własne ryzyko. W tym przypadku ryzykiem jest to, że ktoś złożył skargę 
i my musimy się do tej skargi odnieść. Argumenty, które podnieśli pozostali członkowie Komisji 

Rewizyjnej nie przekonują radnego. Uważa, że tą skargę nie można uznać za bezzasadną. 
Radny Krzysztof Cebula stwierdził, iż radny Tomasz Strzałkowski ma rację tylko częściowo. 

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę. Uznając przedmiotową skargę za zasadną, Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu winien ponieść konsekwencję służbową za swoje zaniedbania – skarga bowiem 

jest na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych, więc Pan Jacek Dziatkiewicz nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków rzetelnie więc musi ponieść konsekwencje. Gdyby przyjąć tą 
skargę za zasadną to dzisiaj każdy obywatel powiatu napisze skargę, że ma dziurę w drodze, że jest 

kałużą itd. I ma do tego oczywiście prawo, ale wtedy popadamy w kuriozalną sytuację uznając  

zasadność tej skargi każdą następną. Zmierzamy do standardów, ale obracamy się w pewnych realiach 

finansowych i nie jesteśmy w stanie wszystkiego przez cztery kadencje spełnić. Dlatego też Komisja 

Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną mając na względzie odpowiedzialność osób pracujących w 

starostwie, zajmujących się takimi sprawami, zamykając furtkę przed podobnymi skargami. Musimy 

zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości finansowych.  

Przewodniczący Rady dodał, iż każdy mieszkaniec naszego powiatu mógłby dać wyraz 

swojemu niezadowoleniu pisząc skargę. Nam także zależy na stworzeniu odpowiednich standardów. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 17 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – 1. Głosów wstrzymujących się – 4. Uchwała została podjęta. 

 

e) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr XVI/111/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana Andrzeja Orzeł – Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli 

Domków Letniskowych w Turawie – Jezioro Duże „WYSPA” na działalność Starosty Opolskiego 

wynika, że Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, uznała skargę za 

bezzasadną. W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie wraz z 

uzasadnieniem, który został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rewizyjną. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania Starosta zgłosił Przewodniczącemu Rady, że ponieważ uchwała dotyczy jego osoby nie 

będzie brał udziału w głosowaniu. W związku z tym w głosowaniu brało udział 21 radnych, wyniku 

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

Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

f) przekazania według właściwości skargi Pani Grażyny Orzeł (Nr XVI/112/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do 

przedmiotowego projektu uchwały wynika, iż skargę złożoną przez Panią Grażynę Orzeł na 

działalność Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy rozpatrywać w 

dwóch częściach, tj. w części dot. pracy naczelnika przekazać według właściwości do Starosty 



Opolskiego oraz w części dot. gospodarowania nieruchomością według właściwości przekazać do 

Wojewody Opolskiego. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.  

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. 

 
g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XVI/113/12). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z przekazaniem przez 

Wojewodę Opolskiego skargi Pana Huberta Panek na działalność Starosty Opolskiego, Rada Powiatu 

zleci Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

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. 

 
h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XVI/114/12). 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z przekazaniem przez  

Wojewodę Opolskiego skargi Pana Czesława Ochab na działalność Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu, Rada Powiatu zleci Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

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. 

 

Ad. 12 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali, 

przygotowane przez Zarząd Powiatu Opolskiego - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego za rok 2011 celem zapoznania się. 
 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż dnia 22 marca br. wpłynęło do 

Starosty Opolskiego i do wiadomości Rady Powiatu pismo Pana Jana Mikuli dot. żądania 

odszkodowania w związku z uznaniem przez Wojewodą Opolskiego skargi złożonej na bezczynność 
Starosty Opolskiego oraz przyjęcia wadliwego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego . Pan 

Stefan Warzecha zapoznał radę z treścią przedmiotowego pisma oraz poinformował, iż uzyskał ustną 
informację od Starosty, że służby prawne wypracują stanowisko w tej sprawie. 
 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma Pana 

Ryszarda Legutki, Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia starań o modernizację 
Odrzańskiej Drogi Wodnej. Do pisma dołączono także wzór Uchwały Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z załącznikiem i uzasadnieniem w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego dotyczącego niekorzystnego dla przyszłości żeglugi na Odrze projektu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na 

listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T. Radni otrzymali kserokopie ww. pisma. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zająć stanowisko w tej sprawie na kolejnej sesji.  

Nasza rzeka Odra wymaga modernizacji – stwierdził. 

 

Przewodniczący Rady poinformował także, że dnia 1.03.2012 r. do Starostwa Powiatowego w 

Opolu, do wiadomości Rady Powiatu Opolskiego wpłynęło pismo w sprawie wniosków dot. drogi 



powiatowej w Tarnowie Opolskim, tj. budowy chodnika od ul. Korczaka w kierunku ul. Dębowej oraz 

budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Powstańców do ul. Nakielskiej, wysuniętych na posiedzeniu 

Rady Sołeckiej Wsi Tarnów Opolski. Następnie zapoznał zebranych z treścią pisma. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma skierowaną do Pani 

Leonardy Płoszaj dot. odpisu 1% na rzecz stowarzyszenia kombatantów. 

Radni otrzymali kserokopie przedmiotowego pisma. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o składaniu oświadczeń majątkowych do końca 

kwietnia br. oraz złożył życzenia świąteczne wszystkim zebranym. 

 

Radny Rudolf Mohlek poinformował zebranych, iż otrzymał pismo od Pana Jana Mikuli, 

zapoznał zebranych z jego treścią, a następnie złożył ów dokument na ręce Przewodniczącego Rady 

celem załatwienia sprawy. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż Starosta po zasięgnięciu opinii radców prawnych nie widzi 

możliwości wypłacenia odszkodowania Panu Janowi Mikule. Wojewoda Opolski uznał skargę za 

zasadną. My nie będziemy polemizować w tym temacie z nadzorem. Analizujemy tę skargę. Sprawa 

jest bardzo trudna, a stanowisko Wojewody nie jest jednoznaczne. Wojewoda uważa, że od 

28.11.2011 r. do 28.01.2012 r. nic nie zrobiono w sprawie Pana Jana Mikuli. Wojewoda 

korespondował z geodetą, który wykonywał pomiary, a Starosta otrzymywał jedynie pisma do 

wiadomości. Wojewoda uważał, że Starosta także miał w tej kwestii zabrać głos. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o koncepcję zagospodarowania Domu Dziecka w 

Turawie. 

Ponadto nawiązując do odpowiedzi jaką otrzymał na pismo w sprawie siedziby starostwa położonej 

przy ul. 1 Maja 29, a konkretnie fragmentu dot. przeprowadzenia przez Starostę rozmowy 

wyjaśniającej i dyscyplinującej z osobą odpowiedzialną za protokołowanie posiedzenia Zarządu w 

dniu 15 czerwca 2011 r. – radny zapytał, czy Starosta przeprowadził rozmowę wyjaśniającą i 

dyscyplinującą także z pracownikami starostwa, czyli Panią Wicestarostą i członkiem Zarządu 

Powiatu. Protokolant jedynie redagował protokół, a podpisało pięć osób, które winny były go 

przeczytać i wnieść ewentualne uwagi. Tej informacji zabrakło w odpowiedzi na moje pismo – 

stwierdził radny. 

Starosta poinformował, iż rozmowy z członkami Zarządu Powiatu zostały przeprowadzone, 

celem wyeliminowania podobnych zdarzeń.  
Jeśli chodzi o Dom Dziecka w Turawie to Zarząd Powiatu ustalił, że przygotowany zostanie II 

przetarg z obniżoną o 10% ceną wywoławczą. Cena wyjściowa II przetargu 2.700.000 zł. Cena I 

przetargi wynosiła 3.000.000 zł. 

 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia 

zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.35  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XVI Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


