
Protokół Nr XVIII/2012 

z osiemnastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 31 maja 2012 r. 
 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przed przystąpieniem do realizacji 

porządku obrad sesji odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń żołnierzom pełniącym misje 

zagraniczne. Następnie Przewodniczący Rady przywitał Pana pułkownika Mirosława Karaska – Szefa 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Pana podpułkownika Jana Rybaka – Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Opolu, a także kapitana Wojciecha Bakalarza, którzy przybyli na 

uroczystość wręczenia żołnierzom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytne 

odznaczenia za udział w misjach zagranicznych. 

Pan kapitan Wojciech Bakalarz poinformował zebranych, iż zgodnie z treścią ustawy z dnia 

16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, odznaczenia wojskowe o charakterze 

pamiątkowym mające w nazwie wyraz „Gwiazda” są nagrodą za nienaganną służbę w  polskich 

kontyngentach wojskowych poza granicami państwa lub w rejonie prowadzenia operacji wojskowej. 

Żołnierzom, funkcjonariuszom i osobom cywilnym uczestniczącym w misjach wielokrotnie w kilku 

zmianach danego kontyngentu ww. odznaczenie nadaje się tylko jeden raz. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować za nienaganną służbę w polskich 

kontyngentach wojskowych poza granicami państwa następujące osoby: 

 

Gwiazdę Czadu otrzymał Pan Tomasz Lwowski zamieszkały w Niemodlinie - 1 i 2 zmiana 

kontyngentu, 

Gwiazdę Afganistanu otrzymali: mł. chor. sztab. rez. Piotr Mytnik zamieszkały w Zawadzie - 7 

zmiana kontyngentu st. szer. rez. Przemysław Biela zamieszkały w Grodźcu - 8 zmiana kontyngentu 

oraz st. chor. rez. Robert Adamczuk zamieszkały w Opolu - 5 zmiana kontyngentu, 

Gwiazdę Iraku otrzymali: st. sierż. rez. Sławomir Mataczyński zamieszkały w Zawadzie - 7 zmiana 

kontyngentu, st. kpr. rez. Marek Bachan zamieszkały w Bzinicy Nowej - 1 zmiana kontyngentu oraz 

st. chor. rez. Robert Adamczuk zamieszkały w Opolu - 6, 9 i 10 zmiana kontyngentu, 

Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymał mł. chor. rez. Adam Pestka zamieszkały w 

Tułowicach. 

 

Pan Robert Adamczuk oraz Pan Marek Bachan nie brali udziału w uroczystości. 

 

Następnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu pułkownik Mirosław Karasek 

oraz podpułkownik Jan Rybak w asyście Przewodniczącego Rady, Starosty oraz Wicestarosty wręczył 

ww. odznaczenia. 

  

Starosta Opolski wyraził swoje uznanie i szacunek za postawę promującą w świecie 

pozytywny wizerunek polskiego żołnierza oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. 

Podziękował za ogromny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa, za zaangażowanie przy odbudowie 

zniszczeń wojennych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.  

 

W dalszej części obrad głos zabrał pułkownik Mirosław Karasek, który poinformował 

zebranych, iż wojsko pełni funkcje wielozadaniowe. Dzisiaj wręczono odznaczenia mieszkańcom 

Ziemi Opolskiej, którzy wykonywali zadania poza granicami kraju pełniąc misje w różnych częściach 

świata. Misje to bardzo ciężka, odpowiedzialna i bardzo niebezpieczna służba. Misje to także 

żołnierski obowiązek wobec Ojczyzny i społeczności międzynarodowej, ale także budowanie naszego 

wizerunku na arenie międzynarodowej. Żołnierz polski bierze udział w misjach pokojowych, 

rozjemczych, wszelkich działaniach wojskowych w 27 państwach.  

Pan pułkownik Mirosław Karasek w imieniu odznaczonych oraz żołnierzy garnizonu 

opolskiego podziękował Przewodniczącemu Rady, Staroście Opolskiemu oraz wszystkim radnym za 

umożliwienie wręczenia odznaczeń na dzisiejszej sesji. To wymierny szacunek władz Powiatu 

Opolskiego dla trudu codziennej żołnierskiej służby dla dobra Ojczyzny. Ponadto pułkownik 



podkreślił, iż odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za odwagę, męstwo i 

wysiłek poniesiony w trakcie służby są odznaczeniami bojowymi – to bardzo ważne odznaczenia. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach Pan Jerzy Piędzioch podziękował radzie za wspaniałą 
współpracę oraz wielokrotnie okazywaną pomoc szkołom Powiatu Opolskiego. Dyrektor wraz z 

zespołem sygnalistów myśliwskich - uczniami Zespołu Szkół w Tułowicach uświetnił ceremonię 
wręczenia odznaczeń, wykonując kilka utworów muzycznych. 

Szczególne podziękowania Pan Jerzy Piędzioch skierował do Skarbnika Powiatu. 

Radna Helena Wojtasik poinformowała zebranych, iż w dniach 9-10 czerwca 2012 r. Gmina 

Tułowice obchodzić będzie swoje XX-lecie, natomiast dnia 10 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół w 

Tułowicach  odbędzie się XVII Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, w którym udział weźmie 72 

sygnalistów oraz 22 zespoły. Szczególną atrakcją będzie Msza Hubertowska. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha otworzył obrady sesji w 

Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27, o godz. 10.35 

wypowiadając formułę: „Otwieram obrady XVIII-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zaproszonych gości, zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu 

Opolskiego oraz pracowników starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (23 radnych) 

prawomocności obrad, Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu pismem Nr 

RP.0002.18.2012.MA z dnia 22 maja 2012 r., zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie  przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji 

obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego. 

Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym.  

  

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad 

uwzględniającym przedmiotowy projekt uchwały: 

  

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

  

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

b) powołania Skarbnika Powiatu, 

c) likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla     

którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

d) likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla 

którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

e) likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla  

którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

f) likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa 

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

g) likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

h)  przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

i)   przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla 

którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, 

j)  przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”, 

k) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

l) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego. 

  

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 



  

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

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

  

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
  

Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr 

XVII/2012 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

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

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. Protokół 

przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
  

Starosta Opolski przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu 

Powiatu Opolskiego (w załączeniu). 

Radna Alicja Trychan zapytała o zainteresowanie przetargiem nieograniczonym na sprzedaż 
pałacu w Turawie. 

Starosta poinformował, iż do dnia dzisiejszego nikt nie wpłacił wadium. Cena została 

obniżona do 2.700.000 zł. Kupujący będzie mógł nabyć ww. nieruchomość w kwocie 1.350.000 zł tzn. 

z 50% bonifikatą ze względu na to, iż jest to obiekt zabytkowy a sprzedającym jest samorząd 

  

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
  

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

(Nr XVIII/124/12). 
  

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

uchwały wyjaśniono szczegółowo potrzebę dokonania zmian. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o przyczyny dodania do uchwały budżetowej zapisu o 

limicie zaciąganych kredytów. Czy to jest spowodowane? 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że ten punkt wprowadzono po uzgodnieniach z Regionalną Izbą 
Obrachunkową w Opolu. W projekcie budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012 był taki zapis, ale 

został usunięty na wniosek konsultanta z RIO.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  

b) powołania Skarbnika Powiatu (Nr XVIII/125/12). 
  

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż w związku ze złożonym przez Starostę 
Opolskiego wnioskiem o powołanie Skarbnika Powiatu, Pani Marioli Konachiewicz przygotowano 

stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Starosta poinformował zebranych, iż Pani Mariola Konachiewicz jest bardzo dobrze 

przygotowana do pełnienia obowiązków Skarbnika Powiatu. W Starostwie Powiatowym zatrudniona 

jest od kwietnia 1999 r. Wszystkie sprawy finansowe odbywają się przy jej współudziale co daje 

gwarancję, że dotychczasowa polityka finansowa będzie kontynuowana. Z całą pewnością godnie 

zastąpi Panią Elżbietę Grubiznę i nie zawiedzie pokładanych w niej nadziei. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  



c) likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla 

którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XVIII/126/12). 
  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż likwidacja ww. szkoły podyktowana jest 

brakiem naboru słuchaczy. Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chróścinie oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych 

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 – 1. Uchwała została podjęta. 

  

d) likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla 

którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XVIII/127/12). 
  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż likwidacja ww. szkoły podyktowana jest 

brakiem naboru słuchaczy. Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych 

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 – 1. Uchwała została podjęta. 

  

e) likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XVIII/128/12). 
  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż likwidacja ww. szkoły podyktowana jest 

brakiem naboru uczniów. Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych 

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 – 1. Uchwała została podjęta. 

  

f) likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski 
(Nr XVIII/129/12). 

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż likwidacja ww. szkoły podyktowana jest 

brakiem naboru uczniów. Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych 

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 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  

g) likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr 
XVIII/130/12). 

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż likwidacja ww. szkoły podyktowana jest 

brakiem naboru uczniów. Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Prószkowie oraz po 



uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych 

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 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  

h) przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. 

Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 
Opolski (Nr XVIII/131/12). 

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono szczegółowo powody, dla których organ prowadzący ma obowiązek przekształcić 
zasadnicze szkoły zawodowe, w których od 1.09.2012 r. kształcenie odbywać się będzie w 

ujednoliconym 3-letnim cyklu kształcenia. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  

i) przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, 
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (Nr XVIII/132/12). 

  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono szczegółowo powody, dla których organ prowadzący ma obowiązek przekształcić 
zasadnicze szkoły zawodowe, w których od 1.09.2012 r. kształcenie odbywać się będzie w 

ujednoliconym 3-letnim cyklu kształcenia. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  

j) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-

2015” (Nr XVIII/133/12). 
  

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował na 

okres 4 lat Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami. Ww. dokument uzyskał pozytywną opinię 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  

k) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XVIII/134/12). 
  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze skargą INTEREKO Sp. z 

o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej na Starostę Opolskiego, Rada Powiatu zleci Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenia 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 23 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

  



l) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych 

do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Nr XVIII/135/12). 
  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji głównego ołtarza barokowego 

w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy oraz rzeźby św. Jana Nepomucena w 

Dąbrowie.  

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały.  

Pani Irena Szott Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwróciła uwagę, iż w § 1 pkt 1 

i 2 wystąpił błąd językowy – omyłkowo wpisano „przy zabytku wpisanego” winno być „przy zabytku 

wpisanym”. Powyższy błąd zostanie poprawiony w uchwale. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniający ww. 

poprawkę i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23 radnych głosowało za podjęciem 

przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

  

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

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dnia 17.05.2012 r. do Rady Powiatu 

Opolskiego wpłynęło wezwanie Pana Huberta Panka do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 87 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wezwanie dotyczy uchylenia uchwały 

Nr XVII/122/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Starosty Opolskiego. Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący Rady wystąpił do 

Starosty Opolskiego z wnioskiem o przygotowanie wyjaśnień w tej sprawie, które zostaną 
wykorzystane do wypracowania stanowiska przez Radę Powiatu Opolskiego. 

Radna Alicja Trychan zapytała, czy w międzyczasie wpłynęły jakieś dokumenty w tej 

sprawie. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż oprócz wezwania, które złożył Pan Hubert Panek nie 

otrzymaliśmy żadnej korespondencji. Pan Hubert Panek nie przyjął do wiadomości informacji 

zawartej w uzasadnieniu do uchwały podjętej na poprzedniej sesji Rady. Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych nie posiada ewidencji, o którą ubiega się Pan Hubert Panek. 

Radny Roman Respondek zaproponował, aby podtrzymać stanowisko zawarte w uchwale 

podjętej na ostatniej sesji rady. 

Radny Krzysztof Wysdak dodał, iż Rada Powiatu może podtrzymać dotychczasowe 

stanowisko w formie uchwały, albo przegłosować stanowisko Rady. 

Radna Elżbieta Stolarczuk stwierdziła, iż stanowisko Rady możemy wyrazić w formie 

uchwały. W roku 2003 podjęta została uchwała wyrażająca stanowisko Rady – sprawa dotyczyła 

protestu  przeciw budowie fermy tuczu trzody chlewnej we wsiach Grodziec i Michałówek. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż uchwała w tej sprawie została już podjęta. W dniu 

dzisiejszym Rada może rozważyć, czy będzie się tym tematem zajmować w dalszym ciągu, czy też 
sprawę należy uznać za zakończoną. 

Radny Konrad Dendera dodał, iż stanowisko Rady należy podtrzymać. Pan Hubert Panek 

przystąpił do Spółki Wodnej w Łubnianach i przez cały czas działa na jej niekorzyść. Utrudnia prace 

Spółki, wyszukuje ustawy przeciwne, pisze skargi. Nie należy zajmować się tą sprawą. 
Radca prawny Małgorzata Dobrowolska poinformowała zebranych, iż zgodnie z art. 87 

ustawy o samorządzie powiatowym strona, aby wyczerpać tryb winna wezwać Radę Powiatu do 

usunięcia naruszenia prawa. To wezwanie można zostawić bez rozpatrzenia. Reakcja Rady Powiatu na 

takie wezwanie może polegać na uwzględnieniu takiego wniosku, co oznaczałoby uchylenie uchwały, 

o której mowa we wniosku, bądź nieuwzględnienie, co odbyć się może poprzez milczenie tzn. nie 

podjęcie żadnej uchwały. Jeśli Rada Powiatu nie widzi powodu uchylenia swojej uchwały to nie ma 

obowiązku prawnego wyrażania swojej woli w formie uchwały. Niezadowolonej stronie przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i obecne wezwanie o usunięcie naruszenia jest 

obowiązkowe - strona przed skierowaniem sprawy do sądu musi ten tryb wyczerpać. 



Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad stanowiskiem Rady Powiatu 

wyartykułowanym na poprzedniej sesji, aby nie zajmować się przedmiotową sprawą. W wyniku 

głosowania 23 radnych głosowało „za” podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska. 

 

Przewodniczący Rady przekazał zebranym: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2011 rok, Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za 

okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz Sprawozdanie finansowe Powiatu Opolskiego za 2011 rok 

obejmujące: bilans z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego, łączny bilans obejmujący dane 

wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne 

zestawienie zmian w funduszu celem zapoznania się. 
Radna Agnieszka Zakrzewska zapytała, czy Rada Powiatu zajmie stanowisko w sprawie 

wsparcia starań o modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wiele samorządów podjęło już stosowne 

w tej sprawie uchwały. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż do tego tematu powrócimy na kolejnej 

sesji Rady. 

Radny Norbert Halupczok dodał, iż Komisja Polityki Gospodarczej wypracuje stanowisko i 

przedstawi radzie na kolejnej sesji. 

Radna Elżbieta Stolarczuk podziękowała Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

Panu Jackowi Dziatkiewiczowi, radnej Helenie Wojtasik, radnej Agnieszce Zakrzewskiej, radnemu 

Tomaszowi Strzałkowskiemu oraz radnemu Tomaszowi Gaborowi za poparcie protestu mieszkańców 

Gminy Niemodlin dot. proponowanej budowy zakładu utylizacji różnego rodzaju odpadów w 

Magnuszowicach. Wspólne stanowisko zaowocowało tym, że firma wystąpiła o umorzenie 

postępowania w sprawie. To duży sukces. Tą sprawą zajęli się także radni Sejmiku Wojewódzkiego 

Opolskiego oraz Zarząd Województwa Opolskiego. Przy Sejmiku Wojewódzkim ma powstać komisja, 

która opracuje projekt dokumentu rozstrzygającego podobne kwestie. W tym temacie nie ma 

uregulowań prawnych. Ponadto radna podziękowała Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Panu Tadeuszowi Dziubałtowskiemu za udzielone w przedmiotowej 

sprawie wsparcie. 

Radny Norbert Halupczok w imieniu Burmistrza Ozimka podziękował Dyrektorowi Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu za przeprowadzenie remontu chodnika na ul. Opolskiej i ul. Kolejowej w 

Ozimku. W dalszym ciągu Gmina Ozimek będzie partycypować w kosztach robót drogowych. 

Obecnie bardzo nam zależy na rozpoczęcie prac na ul. Częstochowskiej. 

Radna Elżbieta Stolarczuk podziękowała Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

za „uwolnienie”od TIR-ów okręgu graczewskiego oraz części Powiatu Brzeskiego - wsi Żelazna i 

Głębocko. Postawiono znaki drogowe, policja włączyła się w akcję. Mieszkańcy są 
usatysfakcjonowani. 

Pan Jacek Dziatkiewicz poinformował zebranych, iż Zarząd Dróg Powiatowych realizuje 

zadania, do których został powołany. W miarę posiadanych środków finansowych, według ustalonego 

harmonogramu prac oraz przy współpracy z gminami remontuje kolejne drogi. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż kolejna sesja odbędzie się dnia 21 czerwca 

2012 r. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
  

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.30  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

  

Protokołowała: 

  

Małgorzata Andrejczuk 

 


