
Protokół Nr XVII/2012 

z siedemnastej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 26 kwietnia 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 XVII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

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

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

c) odwołania Skarbnika Powiatu, 

d) określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

e) przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2012-2015, 

f) powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi, 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, 

h) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

i) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 
 

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.  

Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie 19 głosami (2 radnych 

było nieobecnych). 
 

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

(w załączeniu).  

Na zakończenie informacji Starosta nawiązał do uchwały w sprawie odwołania Pani Skarbnik ze 

stanowiska Skarbnika Powiatu Opolskiego w związku z jej przejściem na emeryturę. Wyraził słowa 

podziękowania Pani Elżbiecie Grubiźnie za zaangażowanie i wzorowe wywiązywanie się z 

powierzonych obowiązków.    

 

Ad.6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
a). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. (Nr 
XVII/115/12) 
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. 

Radny T. Strzałkowski porosił o szersze informacje nt. zmian w planie zadań inwestycyjnych. 

Skarbnik wyjaśniła, iż w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstała oszczędność środków w wysokości 250.000 zł na 



rewitalizacji Zespołu Pałacowego Zespołu Szkół w Tułowicach, które wraz ze środkami w ramach 

wydatków majątkowych na ochronę środowiska, zostaną przeznaczone na 3 nowe zadania 

inwestycyjne, ujęte w pkt. od 12 do 14 w tabelce ww. uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.  Ww. uchwałę (Nr XVII/115/12) radni podjęli jednogłośnie  

(21 głosami). 

b).zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr 

XVII/116/12) 
Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę zmiany 

tej uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Ww. uchwałę (Nr XVII/116/12) 

radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

c). odwołania Skarbnika Powiatu (Nr XVII/117/12) 

Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały został przedłożony Radzie Powiatu Opolskiego w 

związku ze złożonym przez  Starostę Opolskiego wnioskiem  o odwołanie Skarbnika Powiatu, Pani 

Elżbiety Grubizny. Wniosek taki został  podjęty na okoliczność złożenia przez Panią Grubiznę 
podania o rozwiązanie stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę. 
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie 

Radny T. Strzałkowski zapytał czy nie będzie problemu w związku z faktem, że uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia, a Pani Skarbnik pracować będzie, jak wspomniał Starosta, do 25 czerwca 

2012 r. Przewodniczący rady odczytał treść paragrafu 1 uchwały, zgodnie z którym na wniosek 

Starosty Opolskiego odwołuje się z dniem 25 czerwca 2012 r. Panią Elżbietę Grubiznę ze stanowiska 

Skarbnika Powiatu Opolskiego. 

Radny T. Strzałkowski przyznał, że jest prawidłowo, a podany termin  odwołania umknął jego 

uwadze. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika. Ww. uchwałę 
(Nr XVII/117/12) radni podjęli 19 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się. 
d). określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr 
XVII/118/12) 
Radni przystąpili do określenia zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych.  

Komisje Polityki Społecznej i Budżetu nie wniosły uwag do projektu uchwały. 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radna A. Trychan zapytała czy nie budzi sprzeczności  fakt,  że uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, a realizacja następuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.  

Dyrektor PCPR w Opolu wyjaśniła, iż PCPR nigdy nie otrzymuje środków w styczniu,, zadania są 
realizowane, natomiast środki finansowe uruchamiane są po podjęciu przez radę uchwały.  

- radny E. Jędra zapytał o likwidację jakich barier mogą starać się niepełnosprawni i czy pozostały 

jakieś niezrealizowane wnioski z 2011 roku.   

Dyrektor E. Ciupek poinformowała, iż jeśli chodzi o likwidację barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych, to w 2011 r. wnioski nie były realizowane z powodu braku 

środków. W tym roku przyznana kwota pozwoli zrealizować wszystkie wnioski. 

- Przewodniczący Rady zapytał czy wnioski składane są przez instytucje czy osoby fizyczne. 

Dyrektor PCPR poinformowała, że dopłata o dofinansowanie dotyczy tylko osób fizycznych. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia na 2012 rok zadań i 

środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego Ww. uchwałę (Nr XVII/118/12) radni podjęli jednogłośnie  

(21 głosami). 

 



e). przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2012-2015 (Nr XVII/119/12) 
Przewodniczący przypomniał, iż Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie  zobligowała powiat do opracowania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Mając na uwadze realizację zapisów wyżej cytowanej ustawy przygotowano projekt  uchwały. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radna A. Trychan zapytała o przyczynę stosunkowo dużej liczby zdarzeń przemocy w rodzinie 

odnotowanej przez Komisariat Policji w Niemodlinie w porównaniu z tą odnotowaną w Ozimku.. 

Dyrektor PCPR poinformowała, że są to dane Policji i trudno powiedzieć co jest przyczyną takich 

statystyk. 

- radna A. Grodziecka-Makulska zapytała dlaczego osoby chore psychicznie nie mogą korzystać z 

programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Dyrektor E. Ciupek wyjaśniła, iż osoby takie pod warunkiem, że nie są ubezwłasnowolnione, 

kierowane są na leczenie psychiatryczne na swój wniosek, np. w Opolu do Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi. 

- radny E. Jędra zauważył, iż z przedstawionego dokumentu wynika, iż przez 3 lata nikt nikomu nie 

udzielił porady prawnej. Zapytał kto udziela porad prawnych i czy poradnie psychologiczno-

pedagogiczne mogłyby ich udzielać. 
Dyrektor E. Ciupek wyjaśniła, iż poradnie nie mogą udzielać porad prawnych, jeśli jest potrzeba 

skorzystania z takich porad, to PCPR współpracuje ze studentami, którzy w ramach wolontariatu, 

udzielają porad prawnych. Na co dzień pracownik w PCPR zajmuje się udzielaniem informacji dla 

osób, które mają problemy w tym zakresie. 

- radna T. Juros, odpowiadając na pytanie radnego Jędry, poinformowała, że Opolskie Forum 

Organizacji Socjalnych, zrzeszające kilkanaście organizacji pozarządowych z województwa 

opolskiego, udziela bezpłatnej pomocy prawnej.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2012-

2015.Ww. uchwałę (Nr XVII/119/12) radni podjęli jednogłośnie (21 głosami). 

f). powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi (Nr XVII/120/12) 
Przewodniczący poinformował, iż Gmina Turawa złożyła wniosek o wyrażenie zgody na budowę 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w m. Osowiec. Przekazanie 

Gminie Turawa realizacji zadania własnego Powiatu Opolskiego wymaga zgody Rady Powiatu 

Opolskiego i zawarcia stosownego porozumienia, stąd Zarząd Powiatu przygotował stosowną 
uchwałę. 
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Dyrektor ZDP w Opolu wyjaśnił, iż wykonanie chodnika połączy miejscowość Węgry z Osowcem.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z 

zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Ww. uchwałę (Nr XVII/120/12) radni 

podjęli jednogłośnie (21 głosami). 

g). wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr XVII/121/12) 
Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu proponuje sprzedać nieruchomość położoną w 

Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, a uzyskane środki finansowe z tej sprzedaży  umożliwią Powiatowi 

Opolskiemu częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup i modernizację 
nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29. 

Wojewoda Opolski w  piśmie z dnia  5 marca 2012r. stwierdził, że sprzedaż nieruchomości położonej 

w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 uzasadniona jest minimalizowaniem kosztów związanych z 

nabyciem i przygotowaniem do użytkowania nowej siedziby Starostwa, a co za tym idzie racjonalnym 

dysponowaniem środkami publicznymi. 

Mając powyższe na uwadze przygotowany został  projekt  niniejszej uchwały.    

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny T. Strzałkowski zadał Zarządowi 3 pytania: 



1. dlaczego Zarząd zmienia koncepcję przeznaczenia tej nieruchomości, skoro jeszcze nie tak 

dawno planowano wynajem pomieszczeń? 

2. czy sygnalizowane jest zainteresowanie potencjalnych nabywców? 

3. jak rozumieć dołączone do projektu uchwały stanowisko prawne, które wskazuje na 

zagrożenia związane z podjęciem tej uchwały? 

Starosta, odnosząc się do 3. pytania poinformował, iż radca prawny odpowie na to pytanie. O 

przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zdecydowały względy ekonomiczne, przygotowanie 

obiektu pod dzierżawę wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi, niewspółmiernymi do 

korzyści osiągniętych z wynajmu małej powierzchni, przy stosunkowo wysokich kosztach stałych 

generowanych przez budynek. Po otrzymaniu pisma od Wojewody Opolskiego, Zarząd podjął decyzję 
o przeznaczeniu nieruchomość do sprzedaży. Zainteresowania nabyciem tejże nieruchomości nie ma, 

bo do tej pory nie było mowy na ten temat. Jedna osoba fizyczna zainteresowana była wynajmem 

dwóch pomieszczeń, co jest ekonomicznie nieuzasadnione.  

Radny Strzałkowski zapytał o cenę, jaką Zarząd zamierza uzyskać ze sprzedaży nieruchomości. 

Starosta odpowiedział, że zostanie ona ustalona w momencie ogłoszenia przetargu nieograniczonego. 

Następnie radca prawny, Pani Małgorzata Góreczna, przybliżyła powody, które skłoniły ją do 

napisania stanowiska do uchwały. Nadmieniła, iż wskazanie stopnia prawdopodobieństwa wzruszenia 

decyzji jest właściwie niemożliwe, natomiast, samo wzruszenie decyzji jest według niej, raczej  

minimalne. Środki uzyskane ze sprzedaży pozwolą na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na 

siedzibę starostwa, zatem cel przekazania nieruchomości jest realizowany. 

Radny Strzałkowski zapytał również co będzie w przypadku wzruszenia decyzji przez Ministra, nawet 

jeśli Wojewoda nie wniesie zastrzeżeń, a nieruchomość będzie już sprzedana.  

Radca prawny wyjaśniła, iż Powiat Opolski jako właściciel prawa własności może dowolnie nim 

rozporządzać, podobnie jak Minister nie może dowolnie wzruszyć decyzji. 

Radna A. Trychan uważa, że Powiat powinien sprzedać nieruchomość i położony na niej budynek, 

biorąc pod uwagę, wydatki jakie nieruchomość generuje oraz mając na własność siedzibę przy ul. 1 

Maja 29 w Opolu. Wojewoda wprawdzie nie wyraził jasno zgody na jej sprzedaż, jednak ryzyko 

związane z podjęciem uchwały w tej sprawie jest praktycznie żadne. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargowym nieruchomości. Ww. uchwałę (Nr XVII/121/12) radni podjęli 18 głosami przy 3 

głosach wstrzymujących się. 
h). rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr XVII/122/12) 
Przewodniczący poinformował, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r., w 

związku ze skargą złożoną przez Pana Huberta Panka, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego stwierdziła bezzasadność skargi, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.  
W dniu 10 kwietnia br wpłynęlo do Rady Powiatu Opolskiego Oświadczenie Pana Huberta Panka w 

sprawie zachowania pracownika Starostwa Powiatowego w Opolu na Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach w dniu 2 kwietnia 2012 r. 

W związku z powyższym, przewodniczący rady zwrócił się do Starosty Opolskiego oraz 

przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej, Pana Ryszarda Buchty, z prośbą o przedstawienie 

stanowiska w tej sprawie.  

Następnie odczytał Oświadczenie Pana Panka oraz stanowiska Pana Buchty i Starosty Opolskiego 

Radny K. Dendera zapytał o ewentualne wytyczne w sprawie naliczania składek na rzecz spółek 

wodnych, skoro dotychczasowe ich naliczanie jest sprzeczne z ustawą. Problem trzeba rozwiązać, jeśli 
nie ma podstaw prawnych pozwalających spółkom na ich działalność statutową, to kto ma się zająć 
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych? – pytał radny Dendera. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska zgodził się ze swoim przedmówcą, że sytuacja jest trudna.  

Ewidencja gruntów zmeliorowanych, prowadzona przez WZMiUW w Opolu w imieniu Marszałka 

Województwa Opolskiego, jest obecnie niekompletna i nie zawiera zasięgu oddziaływania urządzeń 
melioracji wodnych. Powinna być zakończona do końca 2013 r. Stanowisko Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi jest jasne, Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być 
proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki. 

Starosta sprawdza statut spółki i nie ma możliwości ingerowania w jej działalność.  
Naczelnik wyjaśnił również, że jeśli uchwalone przez spółkę wodną składki są niewystarczające na 

wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może zwrócić uwagę organom 



spółki na konieczność podwyższenia wysokości tych składek. Obecnie wysokość składek waha się od 

8 do 20 zł za 1 ha. Gdy obszary, na które wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych, 

zostaną wyznaczone, wysokość składek, zdaniem Naczelnika, wzrośnie co najmniej pięciokrotnie. 

Radna H. Wojtasik zapytała czy nie można wystąpić do Marszałka Województwa Opolskiego z 

wnioskiem o przyspieszenie prac związanych z ewidencją gruntów zmeliorowanych. 

Naczelnik M. Parfimczyk poinformował, że Starostwo systematycznie występuje do Marszałka z taką 
prośbą. Wystosowane zostało czwarte pismo w tej sprawie. 

Przewodniczący rady zapytał o koszt opracowania dokumentu stwierdzającego obszary ogólne i 

szczegółowe. Naczelnik Parfimczyk poinformował, że koszt wykonania dla średniej wielkości 

sołectwa takiej dokumentacji wynosi ok. 100 000 zł.  

Przewodniczący rady dodał, że prawo zezwala gminom na dofinansowywanie spółek wodnych, poza 

tym, mogą one uznać niektóre rowy za przeciwpowodziowe i wówczas mają obowiązek o nie dbać. 
Istnieje wiele spółek, które nie działają od lat, dlatego rowy są zaniedbane, utrzymanie ich  w dobrym 

stanie jest bardzo kosztowne, bez pomocy z zewnątrz niewiele da się zrobić.  
Na zakończenie dyskusji radny K. Dendera zapytał czy może otrzymać kserokopie pism 

przeczytanych przez Przewodniczącego, tj. panów Panka i Buchty oraz Starosty. 

Przewodniczący powiedział, że otrzyma kopie pism. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Starosty Opolskiego. W związku z tym, że uchwała dotyczy osoby Starosty Opolskiego, Starosta 

zgłosił Przewodniczącemu, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.  

Ww. uchwałę (Nr XVII/122/12) radni podjęli 15 głosami przy 5 głosach wstrzymujących się.  
i). rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (Nr 

XVII/123/12) 
Przewodniczący przypomniał, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012 r., w 

związku ze skargą złożoną przez Pana Czesława Ochaba, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające 

w sprawie zarzutów poruszanych w skardze, po zapoznaniu się z przedłożoną przez  Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu dokumentacją oraz wysłuchaniu stron, uznała skargę Pana Ochaba za 

bezzasadną i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Ww. uchwałę (Nr XVII/123/12) radni podjęli 
jednogłośnie (21 głosami). 
 

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

- radny T. Gabor  w sprawie pisma, jakie otrzymał jako sołtys, od Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu, przypominające o konieczności czyszczenia i utrzymania w stanie stałej drożności urządzeń 
odwadniających, a mianowicie ścieków przykrawężnikowych. Mieszkańcy są oburzeni faktem, iż 
kosztami robót wykonanych przez ZDP zostaną obciążeni właściciele posesji, którzy nie dbają o 

przepusty. Biorąc pod uwagę, że ZDP nie realizuje swoich statutowych zadań, takie pismo jest 

niestosowne, zdaniem radnego Gabora.  

Dyrektor ZDP Wyjaśnił, że być może użył niewłaściwej formy, ale chodziło mu głównie o zjazdy na 

pola, które są poza posesjami. ZDP wydaje zgodę na budowę zjazdów, i jeżeli nie są one utrzymywane 

i zalewają pola, to trzeba coś z tym zrobić. Do tej pory ZDP w Opolu nikogo nie obciążył kosztami. 

Radny T. Strzałkowski zasugerował, aby wystosować do sołtysów drugie pismo i wyjaśnić, że 

chodziło o pola. 
 

Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.11.30 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XVII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 



 


