
 

Protokół Nr XIX/2012 
z dziewiętnastej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 

z dnia 21 czerwca 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 XIX-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego, zaproszonych na sesję 
przedstawicieli służb specjalnych 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.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2011 rok, w tym: 

a) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 195/2012 z 

dnia 18 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011., 

b) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o 

stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 

c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok. 

 

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2011 rok, w tym: 

a) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Opolskiego za 2011 rok – Uchwała Nr 9/12 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 21 maja 2012 r., 

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 283/2012 z 

dnia 31 maja 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 

2011 rok. 

 

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

92011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji 

priorytetowych w ramach TEN-T, 

c) rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego 

 

9.    Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.  

Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (22 głosami). 
 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 



Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

(w załączeniu). 

Radny L. Pietruszka zapytał o przyczynę różnic w okresach, na jakie powierzono funkcje dyrektorów 

szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych w powiecie.  

Starosta wyjaśnił, iż wynika to z zamiaru przejścia niektórych dyrektorów na emeryturę.   
 

Ad.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2011 rok, w tym: 

 
a). zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 195/2012 z 
dnia 18 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 r., 
b). zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o 

stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 
c). dyskusja nad ww. sprawozdaniami, 

d). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok. 
  
Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego za 2011 rok. Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd:: 

 
� sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok 

� informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2011 rok 

� sprawozdanie finansowe obejmujące bilans wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011, 

łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011., 

łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych 

jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające 

z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Opolskiego. 

 
Przewodniczący poinformował radnych, że ww. dokumenty Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego  w ustawowym terminie.  

Przed przystąpieniem  do dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o 

przedstawienie sprawozdania wraz z informacją o stanie mienia powiatu. 

Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok oraz informację o stanie mienia 

Powiatu Opolskiego za 2011 rok.  

 
a). Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu – Uchwała Nr 195/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w 

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 r. 

 
b). Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną o opinię w sprawie ww. sprawozdań oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego (uchwała Komisji Rewizyjnej Nr 

8/12 z 21 maja 2012 r.) 

 

Przewodniczący Krzysztof Cebula poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna  w czasie kontroli 

przeprowadzonej w dniu 21 maja 2012 r. stwierdziła, że nie ma rozbieżności danych ujętych w 

sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok, a wielkościami ujętymi w 

sporządzonych wcześniej sprawozdaniach za 2011 rok.  

Fakt ten potwierdziła RIO w Opolu opiniując pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2011 r., z opinią tą członkowie Komisji Rewizyjnej również się zapoznali. 

Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2011 rok z wykonania budżetu jest rzetelne 

oraz poprawne pod względem formalnym i rachunkowym. 

Ponadto, dokonując analizy danych ujętych w informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu 

Opolskiego za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stwierdzono, że pozwalają one na ustalenie które 

z nieruchomości zostały przez Powiat nabyte, a które podlegały zbyciu. W informacji ujęto również 



wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu i ich sposób zagospodarowania oraz dane o 

dochodach uzyskanych tytułem wykonania prawa własności czy posiadania mienia. 

Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu Powiatu za 2011 r. wykazały, że 

Zarząd wykonuje swe zadania rzetelnie stosując ustalone procedury i przepisy prawa oraz zachowuje 

kryteria gospodarności, celowości i zasadności. 

Dlatego też Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego za 

2011 r. podejmując uchwałę Nr 8/12 z dnia 21 maja 2012 r.  
Następnie Przewodniczący K. Cebula odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 8/12 z dnia 21 maja 

2012 r. w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 r. 

 
c). Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję nad omawianymi wcześniej 

dokumentami (sprawozdaniami i informacją o stanie mienia) 
Skarbnik wyjaśniła, że w części opisowej sprawozdania jest przedstawione porównanie wysokości 

wykonanych dochodów za 2010 r. i 2011 r., które znajdują się na stronie 11 sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2011 rok. Powyższe dane nie są ujęte w formie tabelarycznej. 

- radna Alicja Trychan zapytała o ogólną wartość mienia komunalnego Powiatu. Skarbnik 

poinformowała, iż zasady i tryb składania informacji o stanie mienia komunalnego reguluje art. 

267 ust 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2099 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym dane o 

wartości mienia nie są wymagane. Radna Trychan sprecyzowała, iż chodziło jej o grunty nie 

podlegające amortyzacji, zaksięgowane jako środki trwałe, czyli czy kwota 10 mln zł dotyczy 

wartości początkowej tych gruntów. Skarbnik odpowiedziała, że tak. 

 
d). Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2011 rok. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 r. 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok. 

W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok (Nr XIX/136/12) 17 głosami 

przy 5 wstrzymujących się. 
 

Ad.7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2011 rok, w tym: 
 

a). Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną o zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2011 rok – Uchwała Nr 9/12 Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21  maja 2012 r. 

Przewodniczący Krzysztof Cebula zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności 

kontrolne z realizacji budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 r. wykazały, że Zarząd Powiatu działa 

zgodnie z prawem, a podejmowane przez niego działania prowadzą do wyznaczonego celu, sprawy są 
prowadzone rzetelnie oraz zachowana jest gospodarność w dysponowaniu majątkiem. Dlatego też 
Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię do sprawozdań i  postanowiła wystąpić z wnioskiem w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2011 rok, podejmując uchwałę Nr 

9/12. 

Następnie Przewodniczący odczytał treść Uchwały Nr 9/12 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2011 rok wraz z uzasadnieniem. 

 
b). Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącą Rady o zapoznanie zebranych z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 

2011 r.– Uchwała Nr 283/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu.  

Wiceprzewodnicząca Rady, p. Anna Wolny-Miksa odczytała ww. opinię. 
 
c). Przewodniczący otworzył dyskusję nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego 



W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny E. Jędra zauważył, że zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok było wiele, i mimo iż wzrost 

dochodów osiągniętych w 2011 r. wyniósł tylko 102,3% w stosunku do dochodów wykonanych w 

2010 r., to wydatki wzrosły aż o 11,6%. 

Skarbnik poinformowała, iż  realny wzrost dochodów wiąże się z wpływem dotacji na realizację 
zadań inwestycyjnych na drogach z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zadań w ramach 

środków z ochrony środowiska pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych 

powiatu”. Jednak największy wpływ na wzrost wydatków majątkowych miała inwestycja 

finansowana w ramach przychodów z kredytu w wysokości 5. 500 000 zł dotycząca zakupu nowej 

siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29. 

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, na przykładzie swojego Wydziału, 

jak powstaje wydatek inwestycyjny związany z wypłacaniem odszkodowań z tytułu zakupu przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu działek niezbędnych do budowy dróg powiatowych.  

- radna A. Trychan zapytała czy wydatki związane z wypłacaniem odszkodowań są wydatkami 

inwestycyjnymi. Skarbnik wyjaśniła, iż odszkodowania wypłacane są z wydatków bieżących. 

- radny E. Jędra podkreślił, iż Zarządowi Powiatu należą się słowa uznania, gdyż ten rok był 

przełomowym z uwagi na usamodzielnienie się starostwa (nowa siedziba)  

- radna H. Wojtasik wyraziła swoje zadowolenie z dobrego finansowania nowych przedsięwzięć 
oraz pozytywnej opinii RIO. Jej niepokój budzi natomiast stosunkowo duża liczba skarg na 

Starostę, szczególnie dotyczy to Wydziału Ochrony Środowiska. Czy wynika to ze złego 

przygotowania pracowników – pytała radna. 

Sekretarz wyjaśniła, iż skargi na działania pracowników rozstrzyga Starosta, i zaledwie jedna z 

nich częściowo była zasadna, natomiast wszystkie skargi na Starostę były uznane przez Radę 
Powiatu za bezzasadne. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, wydający w imieniu Starosty 

Opolskiego decyzje, rzetelnie wczytują się w całą dokumentację, sprawdzają czy wszystkie 

wymogi zostały spełnione i zawsze muszą być przekonani, iż wydają decyzje zgodnie z 

przepisami prawa.  

- radny K. Cebula zauważył, że byłoby wielkim nadużyciem łączyć jakość pracy pracowników 

Starostwa z liczbą skarg. Mieszkańcy mają prawo pisać skargi i nic tego nie zmieni. 

- radny J. Świerc, jako członek Komisji Budżetu, wniósł o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Opolskiemu. 

- radna A. Trychan pochwaliła służby Starostwa za dokładność zaplanowanych dochodów i 

wydatków Powiatu.  

 

d). Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok., którą Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

pozytywnie. 

W wyniku głosowania, radni podjęli ww. uchwałę (Nr XIX/137/12) 17 głosami przy 5 

wstrzymujących się. 
Przewodniczący podziękował Zarządowi Powiatu za pracę. 
Starosta podziękował radnym za kolejny rok pracy. Słowa podziękowania skierował również do 

wszystkich pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do realizacji 

zadań nałożonych na Powiat.   

 

Ad.8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 
a). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. (Nr 

XIX/138/12) 
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 zapytał czy pozostałe szkoły, oprócz Zespołu Szkół w Prószkowie, 

wnioskowały o przyznanie środków na remonty swoich placówek. Skarbnik poinformowała, że 

jedynie Zespół Szkół w Ozimku wnioskował o 35.000 zł na remont kostki brukowej przed budynkiem 

szkoły. Środki te zostały mu przyznane uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego w czerwcu br.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. Ww. uchwałę (Nr XIX/138/12)  radni podjęli jednogłośnie (22 

głosami). 

 

b). stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
92011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w 

ramach TEN-T (Nr XIX/139/12) 
Przewodniczący przypomniał, iż przyjęcie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

(2011/0294 COD) spowoduje brak możliwości wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji 

priorytetowych w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dlatego też przyjmiemy stanowisko 

uznające ww. projekt za niekorzystny dla przyszłości żeglugi na Odrze. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący zapytał czy istnieje jakakolwiek szansa, aby Rada Europy uwzględniła stanowisko 

wyrażone w ww. projekcie uchwały.  

- radny N. Halupczok, jako Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, poinformował radnych, iż 
Komisja przedyskutowała tę kwestię i jest za podjęciem przedmiotowej uchwały.  

- radna A. Zakrzewska poinformowała zebranych, że wg jej informacji europosłowie mają się jeszcze 

raz zająć tą sprawą.  
- członek Zarządu, radny K. Wysdak poinformował, iż z prośbą o wsparcie starań o modernizację 
Odrzańskiej Drogi Wodnej poprzez podjęcie stosownej uchwały jest Poseł do Parlamentu 

Europejskiego, Pan Ryszard Legutko. Przyszłość żeglugi na Odrze jest również bliska Posłowi do 

Parlamentu RP, Panu Ryszardowi Galli. Nie należy zapominać o wielkogabarytowych towarach, które 

przewożone są drogą wodną.    
- radny T. Strzałkowski zaproponował, aby uchwałę przekazać również do opolskich posłów oraz 

innych osób, które mogłyby pomóc w przywróceniu na Odrze transportu wodnego. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały sprawie stanowiska dotyczącego projektu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 

rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 92011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi 

Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T . 
Ww. uchwałę (Nr XIX/139/12)  radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

c). rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego (Nr XIX/140/12) 
Przewodniczący poinformował, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2012 r., w 

związku ze skargą złożoną przez INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 

45-828 Opole reprezentowaną przez Panią Annę Rybczyńską, radcę prawnego Spółki Partnerskiej 

Radców Prawnych WASZCZUK i PARTNERZY ul. Rawska 19, 53-118 Wrocław, na Starostę 
Opolskiego, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów poruszanych w skardze 

uznała skargę za bezzasadną. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny L. Pietruszka, odpowiadając na pytanie radnej Wojtasik w sprawie skarg, zaznaczył, że ta 

skarga jest dowodem na to, jak bardzo zagmatwana może być sprawa, kilka podmiotów bierze udział 

w postępowaniu i każdy próbuje pisać skargę w nadziei, że może odniesie jakiś skutek. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. Ww. uchwałę (Nr XIX/140/12)  radni podjęli 18 głosami przy 

3 wstrzymujących się (Starosta nie brał udziału w głosowaniu) 

 

Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Przewodniczący złożył podziękowania Pani Skarbnik, w związku z jej odejściem na emeryturę, za 

wieloletnią pracę, wyrozumiałość i cierpliwość do radnych.  



W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny T. Strzałkowski, w imieniu radnych Gminy Ozimek zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Opolskiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do kapitalnego remontu boiska przy Zespole 

Szkół w Ozimku.  

- radna H. Wojtasik zapytał na jakim etapie są prace zmierzające do zakończenia termomodernizacji 

budynku Zespołu Szkół w Tułowicach. Sekretarz poinformowała, że będzie wkrótce ogłoszony nowy 

przetarg. 

- radny L. Pietruszka poruszył temat rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zdaniem 

radnego nie można się zalogować do szkół powiatowych na platformie Miasta Opola.    

Sekretarz poinformowała, iż od dwóch lat szkoły ponadgimnazjalne powiatu opolskiego dysponują 
własnymi programami do logowania się i ten system bardzo dobrze się sprawdza.  

- radny L. Pietruszka, w związku z zaplanowaną na dziś sesją w Komprachcicach, zapytał dyrektora 

ZDP w Opolu o budowę chodnika w Chmielowcach, Dyrektor Dziadkiewicz poinformował, że będzie 

przygotowywany przetarg i w sierpniu powinny ruszyć prace.  

- radny T. Gabor podziękował dyrektorowi ZDP za szybką interwencję w sprawie przewróconej  

tablicy informacyjnej. Zwrócił się również z prośbą do dyrektora o rozważenie możliwości budowy 

kładki przez rzekę Mała Panew z uwagi na fakt, iż na moście są zbyt wąskie chodniki.  

- radny T. Strzałkowski zapytał dlaczego Zarząd zrezygnował z przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, którym powierzono funkcję na 5 lat.  

Starosta wyjaśnił, że Zarząd ma pełne zaufanie do dyrektorów, do tej pory bardzo dobrze 

wywiązywali się z powierzonych im obowiązków. 

- radny K. Dendera zapytał o przebieg prac scaleniowych w Świerkach. Jest to bardzo ważna 

inwestycja dla Gminy Dobrzeń. 
Przewodniczący Rady, który uczestniczył w spotkaniu komisji scaleniowej, poinformował zebranych, 

iż  komisja zażądała wydzielenia dodatkowej drogi, na co zgodził się inwestor.  

Budowę szklarni zablokowali właściciele kilku działek, na których inwestycja ma powstać. Nie doszli 

do porozumienia z inwestorem w kwestii ceny i nie chcieli ich sprzedać.  
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Zielonych, które prowadzi proces scalania gruntów pod 

szklarnię w Świerkach, jest spóźnione, do grudnia 2012 r. roku mają się zakończyć prace scaleniowe, 

dziś nie wiadomo, kiedy ten proces się zakończy.  

Starosta dodał, iż źle się stało, że w komisji scaleniowej są dwie osoby, które są właścicielami ok. 3 ha 

leżących w strefie planowanej inwestycji, przez nie sprawa może nie znaleźć pomyślnego finału. Pat 

w tej sprawie trwa przynajmniej od trzech lat. Jeśli do końca roku nie zostanie zakończony proces 

scalania gruntów, to powiat może stracić dotację z Unii Europejskiej  

 

Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.11.40  wypowiadając formułę „Zamykam obrady XIX 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 

 

 
 


