
Protokół Nr XX/2012 

z dwudziestej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 6 września 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 XX-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (20 radnych) prawomocności 

obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w następujących sprawach: 
 

a) odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie, 

b) odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, 

c) odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Tułowicach, 

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających 

siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015, 

f) wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 

systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi, 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na usuwanie skutków nawałnicy, 

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

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. 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 

Sesji Rady Powiatu Opolskiego Nr XIX/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.  

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

głosowania, w wyniku którego 20 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). 
 

Przybyła radna Elżbieta Stolarczuk – obecnych na sali obrad 21 radnych. 
 

Ad. 11 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie (Nr XX/141/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z tym, że na sesji w miesiącu 

czerwcu 2012 r. zlikwidowano Publiczną Szkołę Zawodową Zespołu Szkół w Chróścinie na obecnej 

sesji należy odnowić akt założycielski Zespołu Szkół w Chróścinie, w skład którego wchodziła 

zlikwidowana szkoła. W związku z tym przygotowano  projekt uchwały w sprawie odnowienia aktu 

założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 



Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

b) odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

(Nr XX/142/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z likwidacją Publicznej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz Publicznej 

Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie przygotowano projekt 

uchwały w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

c) odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Tułowicach (Nr XX/143/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z likwidacją Publicznej Szkoły 

Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach oraz Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu 

Szkół w Tułowicach przygotowano projekt uchwały w sprawie odnowienia aktu założycielskiego 

Zespołu Szkół w Tułowicach. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 

mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego (Nr XX/144/12). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty 

zobowiązani jesteśmy do ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych. W dniu dzisiejszym przyjmiemy zaktualizowany plan sieci tych szkół. Obowiązujący 

dotychczas plan przyjęty w 2008 r. straci moc. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015 (Nr XX/145/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono szczegółowo powody, dla których wprowadzono zmiany w Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 2. Uchwała została podjęta. 

 

f) wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 
systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi (Nr XX/146/12). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego popierając 

inicjatywę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącej opracowania rządowego programu 



systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi przygotował projekt uchwały w sprawie 

wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Członek Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Wysdak poinformował zebranych, iż po powodzi w 

1997 r. pojawił się Program „Odra 2006”, który nie do końca został zrealizowany. Chcemy, aby 

prowadzono bieżącą konserwację koryta rzeki  Odry i jej dopływów. Ostatniej zimy przekonaliśmy 

się, że problemy wywołane utrudnionym spływem kry występują także na rzece Mała Panew, z tego 

powodu, że mielizny występują na wysokości Huty Szkła Jedlice. Zagrożony był także most w 

Ozimku. Oczekujemy, aby pogłębianie rzeki Odry oraz Małej Panwi stało się sprawą naprawdę 
istotną. Stąd też projekt uchwały popierający inicjatywę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Radny Norbert Halupczok  dodał, iż koryto rzeki Mała Panew jest bardzo małe. Zimą kra nie 

przepłynie do Jeziora Turawskiego. Odcinek przy śluzie powinien zostać natychmiast udrożniony. W 

przeciwnym razie Straż Pożarna będzie zmuszona całą dobę monitorować, zabezpieczać  ten obszar. 

Koszty takiego przedsięwzięcia są bardzo duże. Musimy interweniować w tej sprawie. Radni Powiatu 

powinni przeprowadzić wizje lokalną tego odcinka rzeki. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Powiat Opolski, Wydział Ochrony Środowiska 

może w jakiś sposób pomóc w tej sprawie. 

Radna Elżbieta Stolarczuk zapytała, czy jako Powiat możemy coś w tym temacie zrobić. Czy 

oprócz podjęcia przedmiotowej uchwały możemy interweniować w inny sposób. Sytuacja jest 

katastrofalna. Pogłębienie samego ujścia rzeki nie jest chyba zbyt kosztowną inwestycją. 
Starosta wyjaśnił zebranym, iż można zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń i 

Melioracji Wodnych. 

 Radny Norbert Halupczok poinformował zebranych, iż 1/3 jeziora jest całkowicie zamulona. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż odpis uchwały przekazany zostanie Prezesowi Rady 

Ministrów RP, Wojewodzie Opolskiemu oraz jednostkom samorządu terytorialnego położonym w 

dorzeczu górnej i środkowej Odry i Małej Panwi. Czy możemy zrobić coś więcej w tej sprawie? 

Starosta Opolski poinformował zebranych, iż uchwała doręczona zostanie także Marszałkowi 

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wystosować apel do Marszałka Województwa 

Opolskiego oraz do Zarządu w sprawie likwidacji zagrożenia poprzez oczyszczenie rzeki. 

Radny Norbert Halupczok stwierdził, iż przedostanie się wody do Huty Szkła Jedlice grozi 

katastrofą budowlaną i ekologiczną. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na usuwanie skutków nawałnicy (Nr 

XX/147/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż solidaryzując się z poszkodowanymi przez 

nawałnicę w miesiącu lipcu 2012 r. mieszkańcami Gminy Ozimek, Zarząd Powiatu Opolskiego 

proponuje udzielenie Gminie Ozimek pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł. W związku z 

powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Gospodarczej oraz Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

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

(XX/148/12). 
 

Obrady opuścił radny Edward Jędra – obecnych na sali obrad 20 radnych. 



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 środki przeznaczone na budowę boiska przy Domu 

Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz o kwoty ujęte po stronie wydatków przeznaczone na 

wynagrodzenie nauczycielskie tj. kwota ponad 430.000 zł. W uzasadnieniu dołączonym do 

przedmiotowej uchwały podano zbyt ogólne informacje na ten temat. Dlaczego po raz kolejny w ciągu 

roku zwiększone zostają środki na ten cel? 

Starosta Opolski wyjaśnił, iż Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim złożyła wniosek 

w sprawie rozbudowy boiska, o czym Rada Powiatu informowana była na bieżąco. Przez dwa lata 

Dyrekcja ww. placówki z własnych środków przygotowywała teren pod boisko. Obecnie w domu 

przebywają także dzieci starsze, którym należy stworzyć warunki do rozwoju nie tylko 

intelektualnego, ale także fizycznego. Zdecydowaliśmy się na położenie nawierzchni. Inwestycja 

zakończona zostanie w tym roku. Koszt 136.000 zł. 

Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż zwiększenia środków finansowych w zakresie 

oświaty zawsze dokonuje się w miesiącu wrześniu, gdyż w tym czasie otrzymujemy informacje o 

skutkach podwyżek dla nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela. Z tego powodu nie jesteśmy w 

stanie zaplanować podwyżek w miesiącu styczniu. W tym roku kilka osób odeszło na emeryturę, w 

związku z czym należała im się odprawa. Oprócz tego występują urlopy dla poratowania zdrowia. W 

miejsce nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia należy zatrudnić 
dodatkowych nauczycieli. Zespół Szkół w Prószkowie otworzył dodatkowo dwie klasy, do których 

także należało zatrudnić nauczycieli. To są główne powody zwiększenia kwoty w grupie 

wynagrodzeń. 
 Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 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, iż zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 31 sierpnia 2012 r.  przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz na jego ręce informację o przebiegu wykonania budżetu za I-sze 

półrocze 2012 r. Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną w dniu 31 sierpnia 2012 r. oraz w 

formie papierowej przed dzisiejszą sesją. 
Starosta Opolski poinformował zebranych, iż do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęła  

kolejna skarga Pani Grażyny Orzeł, przesłana przez Wojewodę Opolskiego w sprawie wcześniej 

wydanej decyzji odmownej dotyczącej oddania nieruchomości gruntowej będącej w trwałym 

zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,  jak również  działalności Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. W związku z pismem Wojewody Opolskiego zostało 

wydane na wniosek pani Grażyny Orzeł nowe postanowienie Starosty Opolskiego z dnia 2.08.2012 r. 

Nr GN.6840.3.2012.UL odmawiające wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia przejścia z 

dniem 1.01.2002 r. w trwały zarząd Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

gruntów Skarbu Państwa, stanowiących „Zbiornik Wodny Turawa”, na które już złożono odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

Ponadto Starosta poinformował, iż kwestia ta była już raz rozpatrywana zarówno przez radnych, 

którzy skierowali ją do rozpatrzenia do Wojewody Opolskiego, jak i do Starosty Opolskiego. 

Wojewoda Opolski uznał skargę w części dot. nieruchomości jako bezzasadną. Skarga rozpatrzona 

przez Starostę w stosunku do Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

również została uznana za bezzasadną.  
Pismo wystosowane przez ww.  nie wniosło nic nowego do sprawy, poza żądaniem wydania nowej 

decyzji ,jak również wyciągnięcia sankcji wobec Naczelnika.   

Radni Rady Powiatu po wysłuchaniu informacji Starosty Opolskiego nie wnieśli żadnych 

zastrzeżeń i uwag co do prawdziwości, sposobu i trybu załatwienia sprawy przez Starostę Opolskiego. 

Radny Tomasz Strzałkowski poprosił o przybliżenie tematu scalania gruntów w Świerklach. 



Następnie radny zapoznał zebranych z treścią wniosku grupy radnych w sprawie rozpoczęcia prac 

zmierzających do opracowania powiatowego programu przebudowy i remontów dróg Powiatu 

Opolskiego oraz zagwarantowanie odpowiednich środków na jego wdrożenie. 

Radna Teresa Juros zapytała o termin konsultacji dot. programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2013 roku. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Stanisław Pakos poinformował zebranych, iż 
zwrócił się do kierowników jednostek organizacyjnych  oraz Naczelników Wydziałów realizujących 

zakres zadań wynikających ze strefy zadań publicznych wymienionych w ustawie z prośbą o 

przedstawienie swoich propozycji. Zebrane propozycje zostaną przekazane na posiedzenie Zarządu 

Powiatu Opolskiego, na którym zostaną określone zadania priorytetowe i kwota na ich realizację. Po 

przygotowaniu projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz 

umieszczony na stronie internetowej celem przeprowadzenia konsultacji. 

Radna Teresa Juros zaproponowała, aby o konsultacjach informować także stowarzyszenia. 

Pan Stanisław Pakos wyjaśnił, iż w Powiecie Opolskim zarejestrowanych jest 500 

stowarzyszeń. Każde z nich może składać swoje propozycje współpracy, które przedstawione zostaną 
na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Organizacje winny wykazać w tym względzie własną inicjatywę.  

Radna Helena Wojtasik w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Tomasza Strzałkowskiego 

dodała, iż z wielu rzeczy nie jesteśmy zadowoleni. Władze lokalne są również niezadowolone. Radni 

chcieliby ten wniosek wystawić do podpisu, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Na chwilę 
obecną wniosek podpisało pięciu radnych. Powinno się w tej sprawie mówić jednym głosem, bo jest 

to nasza wspólna sprawa. Największym problemem są drogi. Temat dotyczy wszystkich gmin. Nasi 

wyborcy pytają nas przede wszystkim o drogi. Może zatem należałoby znaleźć jakieś argumenty, które 

pozwoliłyby ustalić kolejność przeprowadzania remontów dróg. 

  Radny Leonard Pietruszka zabierając głos powiedział, iż dwa dni temu TVP Opole w Kurierze 

Opolskim przedstawiła reportaż dot. budowy, przebudowy chodnika w miejscowości Popielów. Media 

nie przekazały tematu w prawdziwy sposób. Nie powiedziano jednego pozytywnego słowa ani zdania, 

że cokolwiek jest tam robione. Nie może być tak, że jeśli jest coś robione, to jest to negatywnie 

oceniane. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, w tym krótkim reportażu został pokazany w bardzo 

złym świetle.  

  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pan Roman Figura dodał, iż 
materiał pokazany przez TVP Opole został w klasyczny sposób zmanipulowany. Informacja z całego 

zajścia została przekazana w sposób nieprawdziwy. W Popielowie realizowana jest inwestycja, która 

jest warta po przetargu 3.700.000 złotych. Problem dotyczył wjazdu na jedną z posesji. Wartość tegoż 
wjazdu opiewa na kwotę około 3.000 złotych, co nie stanowi nawet promila wartości całej inwestycji. 

Program telewizyjny natomiast zatytułowano „Kontrowersyjna inwestycja w Popielowie”. Pani lektor 

powiedziała, iż zamiast cieszyć się podnosi ciśnienie mieszkańcom narzekającym na źle zbudowane 

wjazdy na posesje. Wjazdy są za wysokie i samochody zawieszają się. Nie odnotowano wypowiedzi 

innych mieszkańców Popielowa, dziennikarka nie drążyła tematu w Gminie Popielów, nie spotkała się 
w tej sprawie z Wójtem Gminy. Nie pokazano materiału dotyczącego całej inwestycji. Termin 

wykonania robót przewidywany jest na dzień 15 września br. Tylko z jednym mieszkańcem, Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu nie może porozumieć się w sprawie wjazdu. Problem dotyczy 

ukształtowania terenu. Czasami zachowanie warunków normatywnych jest utrudnione. Z 

właścicielami posesji spisana została 25.11.2011 r. notatka w sprawie wyrażenia zgody na wejście na 

posesję na około 1,5 do 2 metrów. Na koszt Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu posesja zostanie 

przebrukowana. Aby umożliwić złagodzenie tego wjazdu wszelkie koszty pokryje Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu. Właściciele posesji podpisali ww. notatkę, po czym zmienili zdanie. W 

reportażu powiedziano, że dowodem na nieumiejętne wykonanie wjazdów są zdjęcia, które zrobione 

zostały zimą 2011 r. Reportaż przygotowany został w niewłaściwy sposób. Stopień nieprawdy, który 

poszedł w eter, był ogromny. 

Wykonawca udał się na budowę celem zakończenia robót. Na miejscu okazało się, że mieszkańcy nie 

pozwalają mu na zakończenie inwestycji, o czym Pan Roman Figura został przez wykonawcę 
powiadomiony telefonicznie. W związku z powyższym Pan Roman Figura udał się do Popielowa i 

poprosił o rozpoczęcie prac w jego obecności. Wykonawca przystąpił do pracy. Właściciele posesji 

natomiast uniemożliwiali mu przeprowadzenie robót. Pan Roman Figura poinformował właścicieli 



posesji, iż będzie zmuszony powiadomić Policję o uniemożliwieniu przeprowadzenia prac w pasie 

drogowym. Przybyła na miejsce Policja nie zareagowała we właściwy sposób. Funkcjonariusz 

bowiem stwierdził, iż nie jest od rozwiązywania takich problemów. Chodziło jednak o to, żeby 

pouczyć mieszkańców, aby umożliwili wykonanie prac drogowych. 

Pan Roman Figura przedstawił Radzie Powiatu dokumentację fotograficzną. 
  Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o reakcję Starostwa Powiatowego w Opolu – 

pracownika, rzecznika prasowego - na tak krzywdzący dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

materiale filmowym?   Gdzie i kiedy ukazało się sprostowanie? Jakie działania zostały podjęte przez te 

dwa dni? Jeżeli coś jest niezgodne z prawdą należy się bronić. Winno ukazać się sprostowanie w tym 

temacie. 

W nawiązaniu do przedstawionego przez grupę radnych wniosku, Pan Tomasz Strzałkowski zwrócił 

uwagę, iż kończą się programy unijne i „schetynówki”. Jeżeli temat nie zostanie podjęty na poważnie 

to temat dróg przerośnie nas. 

  Starosta poinformował zebranych, iż temat inwestycji w Popielowie to całkiem nowa sprawa. 

Informacji, reakcji na tego typu przekazy udziela Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Podobny problem pojawił się w rozmowie z redaktorem Damianem Drzyzgą, a dotyczącym funduszu 

ochrony środowiska, gdzie spotykaliśmy się trzy razy i tyleż razy materiał był poprawiany. Okazuje 

się, że informacja może być jednostronna i niekoniecznie należy przyjąć informacje drugiej strony. 

Przypadek Popielowa nie powinien mieć miejsca. Nie można przedstawiać nieaktualnych zdjęć, 
podawać niesprawdzonych informacji. Tam, gdzie zaangażowano ogromne środki finansowe 

zewnętrzne, gdzie inwestycja trwa dwa lata poprzez pryzmat jednostki ukazuje się temat. Jeżeli Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu zdecyduje się interweniować, to z całą pewnością zareagują. Jest to 

jednostka samodzielna i nie ma potrzeby, aby Starosta, czy też Zarząd Powiatu Opolskiego 

interweniował w tej sprawie. 

Odnośnie wcześniejszej dyskusji na temat dróg, Starosta dodał, iż stan dróg nie tylko powiatowych 

jest zatrważający Chcielibyśmy, aby było dobrych dróg jak najwięcej, aby były w jak najlepszym 

stanie i żebyśmy dysponowali odpowiednimi środkami finansowymi na ich rozbudowę, modernizację. 
W tym celu możemy opracować plan remontu dróg powiatowych, które według radnych należy w 

pierwszej kolejności  wyremontować, biorąc pod uwagę współpracę finansową poszczególnych gmin. 

Przykładem może być Gmina Tułowice. Proszę zapytać wójta Gminy Tułowice, czy jest 

niezadowolony ze współpracy. Z wypowiedzi radnej Heleny Wojtasik wynika, że jest problem. A 

tymczasem w Gminie Tułowice zainwestowano ogromne środki finansowe w inwestycje drogowe na 

tym terenie, dlatego że samorząd gminny zaangażował się. Wójt dostrzegł potrzebę współpracy. Nie 

działamy w oderwaniu od potrzeb i możliwości. Za przykład posłużyć może także Gmina Tarnów 

Opolski, gdzie w wieloletniej prognozie finansowej figuruje miejscowość Kosorowice. Realizujemy 

tam różne zadania. Bardzo dobrze byłoby, aby inwestycje odbywały się w cyklu 1-2-rocznym, wtedy 

być może efekty byłyby bardziej widoczne. To, co jest w planach, w budżecie, to przede wszystkim 

analiza Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. To Dyrektor tejże jednostki wraz ze swoimi 

pracownikami przygotowuje projekty remontu dróg do budżetu. Odbywają się Komisje Rady Powiatu, 

radni zgłaszają swoje wnioski. Temat dróg nie jest oderwany od pracy Rady Powiatu Opolskiego. Na 

jednym z posiedzeń Związku Powiatów Polskich mówiono o uregulowaniu stanu dróg. Część dróg nie 

powinna mieć statusu dróg powiatowych. Większość dróg powinny przejąć miasta, gminy i 

odpowiadać za nie. Problem dotyczy wszystkich, nawet Marszałka Województwa, który zwrócił się 
do Starostwa Powiatowego w Opolu z prośbą o zimowe utrzymanie jego dróg. Obecnie prowadzimy 

15 inwestycji. Posiadamy ponad 500 km dróg. W jakim są stanie wszyscy wiemy. Chcielibyśmy, aby 

było lepiej. Apeluję o wskazywanie wskaźników natężenia ruchu. W Ozimku wyremontowano 

chodnik na ul. Kolejowej i Opolskiej. Jeżeli są środki finansowe poprawiamy stan naszych dróg. 

Możemy opracować program, ale będziemy brać pod uwagę te same kryteria co do tej pory. Także i to 

co oferują gminy. Inicjatywa grupy radnych jest ważna. W obecnej chwili, kiedy konstruowany jest 

budżet powiatu i realizowane są wieloletnie prognozy finansowe wpisywane są wszystkie inwestycje  

możliwe do realizacji. Są zadania inwestycyjne, które są finansowane w mniejszym lub większym 

stopniu. Radni opiniują budżet na etapie składania wniosków, na etapie opinii komisji i ostatecznie na 

sesji budżetowej. Zarząd Dróg Powiatowych jest inicjatorem planu, który Rada rokrocznie zatwierdza. 

Dyrektor ZDP rozmawia, negocjuje z samorządami. Współpraca między jednostkami ma pozytywne 

odzwierciedlenie przy składaniu wniosków. Jestem za tym, aby opracować Powiatowy Plan remontu 



dróg, aby wprowadzać kolejne zmiany, biorąc pod uwagę fakt, iż środków finansowych będzie coraz 

mniej, stan dróg coraz gorszy, a wykorzystanie dróg coraz większe. 

  Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż zabierając głos w temacie korzysta ze swoich praw.  

Starosta zapytał, czy Wójt Gminy Tułowice nie jest zadowolony. Radna Helena Wojtasik stwierdziła, 

że wystąpienie uzgodniła z Wójtem Gminy Tułowice, bo uważa, że tak powinno funkcjonować 
współpraca – radni powiatu z gminą. Jest radną i ma prawo w trybie uchwały z 2010 roku zgłaszać 
sugestie do budżetu. Wszystko zostało ustalone z władzami na terenie, który zamieszkuję. Wniosek 

złożony przez grupę radnych, jak i wniosek, który złożę jest również ustalony – oświadczyła radna. 

Radni Powiatu mają prawo zgłaszać inicjatywy. Starosta w swojej wypowiedzi powiedział dokładnie 

to, co zostało napisane we wniosku. Chcemy usystematyzować pewne argumenty, chcemy to zapisać, 
abyśmy wszyscy mieli jasność decyzji, która wpływa na pracę Zarządu Dróg Powiatowych. To jest 

ułatwienie dla Zarządu Dróg Powiatowych i jasność dla radnych oraz wyborców, która droga i kiedy, 

będzie remontowana, czy będzie budowany chodnik. Czuję się dotknięta tym, co Pan Starosta 

powiedział – stwierdziła radna. 

Radny Konrad Dendera stwierdził, iż w pierwszej kolejności należy przeprowadzić remonty 

dróg w gminach nieposiadających wystarczających środków finansowych na takie prace. Należy 

doprowadzić stan dróg do równego poziomu, a następnie starać się na bieżąco je utrzymywać. Może 

należałoby rozważyć zaciągnięcie kredytu na remont dróg. 

Przewodniczący Rady zapytał o koszt zaplanowanych inwestycji drogowych oraz o termin ich 

realizacji.  

Pan Roman Figura poinformował zebranych, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 

pierwszej kolejności przystępuje do realizacji inwestycji z gminami, które partycypują w kosztach 

remontów dróg.  

Radna Elżbieta Stolarczuk zaproponowała, aby przekazać radnym projekty celem zapoznania 

się. To byłby zaczątek programu, o którym mowa w przedstawionym wniosku. Jeśli chodzi o 

finansowanie to i gminy, i starostwa i województwo zgodnie z nowymi przepisami będą zmuszone 

partycypować w kosztach remontów dróg. Samorządy będą niejako zmuszone do współpracy w tym 

obszarze. Może należałoby oprócz planu, na który posiadamy projekty budowlane zrobić symulację 
jakie prace moglibyśmy wykonać w ramach współfinansowania. Chodzi o konkretną wizję prac na 

kolejne lata łącznie z możliwością dofinansowania. 

Radna Alicja Trychan dodała ze swej strony, iż złożone we wniosku propozycje można 

złączyć w ramach Aglomeracji Opolskiej, gdzie wiele gmin położonych wokół Opola przystąpiło do 

aglomeracji. Działania, o których mowa jak najbardziej wpisują się w spectrum działań aglomeracji. 

  Radny Tomasz Strzałkowski dodał, iż z każdą wypowiedzią radnych, Rada Powiatu jest bliżej 

zrozumienia istoty sprawy. Każdy z przedmówców ma rację. Starosta źle prowadzi politykę 
informacyjną. Problem tkwi w niedoinformowaniu społeczeństwa. Realizacja wniosku ma pokazać 
radnym i wyborcom w jakiej perspektywie czasowej będą realizowane inwestycje drogowe. Chcemy 

poznać kryteria jakimi kieruje się Zarząd Dróg Powiatowych, dlaczego ta lub inna gmina, kiedy i za 

ile. Jako radny przez 10 lat nie czuję się dostatecznie doinformowany w tym temacie. Nie mam 

świadomości na jakich zasadach odbywa się ustalanie kolejności wykonywania inwestycji. Wszystko 

musi zostać wyartykułowane jasno i czytelnie. Z taką informacją wójtowie mogą podzielić się ze 

swoimi mieszkańcami, radnymi gminnymi, powiatowymi. 

  Radna Helena Wojtasik dodała, iż komisja winna zawrzeć wszystkie informacje: ile mamy 

pieniędzy, jakie programy przed nami, jakie mamy pozwolenia, jakie terminy. Chodzi o przejrzystość. 
Chcemy wiedzieć co się dzieje. 

  Członek Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Wysdak stwierdził, iż przystępujemy do prac nad 

strategią. Ta strategia nie odbywa się w gronie trzech osób. Są zaproszone gminy, są zaproszone 

jednostki, które nie są jednostkami samorządowymi – chodzi o Komendę Miejską Policji, Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Radni co roku otrzymują projekt budżetu powiatu, uchwały, jest 

możliwość rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Dostęp do informacji zatem 

nie jest utrudniony. Mamy 13 gmin, a środków finansowych wystarcza na jedną – tak często powtarza 

Pan Jacek Dziatkiewicz. Jeżeli w danym roku zajęlibyśmy się jedną gminą, teren zostanie 

uporządkowany. Ale Powiat Opolski liczy 13 gmin, kadencja trwa 4 lata. Istnieją powiaty, które mają 
4 lub 5 gmin i tam współpraca, jest zdecydowanie łatwiejsza. Nie sposób stwierdzić, iż radni nie 

wiedzą co się dzieje na ich terenie, gdyż Zarząd Powiatu na bieżąco informuje o swoich działaniach. 



Niestety w ramach posiadanych środków budżetowych jest to bardzo trudne. Część środków 

poszczególnych wsi przeznaczana jest na dokumentację wykonywaną z funduszu sołeckiego i ta 

dokumentacja trafia do Zarządu Dróg Powiatowych. 

  Radny Tomasz Gabor zabierając głos stwierdził, iż może należałoby rozważyć możliwość 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont dróg powiatowych. Jeżeli mamy problem kadrowy 

i nie jesteśmy w stanie zrealizować 15 inwestycji to należałoby zatrudnić fachowców. To wszystko 

jest do rozwiązania. Aż takiego deficytu budżetowego Powiat Opolski nie posiada. Taki dokument 

pozwoliłby na przeprowadzenie analizy SWOT, zastanowić się, gdzie mamy szanse, gdzie mamy 

możliwości. Wybierzmy co jest naprawdę ważne. Przy tej okazji jest także szansa spotkania się na 

forum z samorządowcami, wójtami gmin, którzy wskażą, określą wagę danego projektu, ile dana 

gmina jest w stanie współfinansować. 
Radna Elżbieta Stolarczuk odnosząc się do wypowiedzi Pana Krzysztofa Wysdaka zwróciła 

uwagę, iż zdyskredytował On niejako radnych popierających wniosek poprzez stwierdzenie, iż 
wystarczyło słuchać informacji przekazywanych przez Zarząd Powiatu. Dowiaduję się dopiero dzisiaj, 

że ktoś z Funduszu Sołeckiego chce dać na projekt. Czy ktoś o tym słyszał? 

Radna Helena Wojtasik stwierdziła, że taki przypadek miał miejsce w Szydłowie. 

Radna Elżbieta Stolarczuk zapytała, czy podano taką informację na forum, czy gdzieś 
zapisano taki komunikat? W Gminie Niemodlin zaistniał pomysł, aby dołożyć się do budowy 

chodnika. Chodzi o rozmowę, brakuje przepływu informacji. Radni są niedoinformowani. Chodzi o 

usystematyzowanie wiedzy o posiadanych projektach. Nie chodzi o krytykę. Jest wielu nowych 

radnych, którzy nie posiadają informacji na temat wcześniejszych projektów, a mają prawo wiedzieć. 
Radny Krzysztof Cebula stwierdził, iż nie możemy klasyfikować gmin według kryterium 

partycypacji w kosztach inwestycji. Gminy biedniejsze nigdy nie będzie stać na dofinansowanie 

remontów. To może doprowadzić do wielu nieporozumień. 
Ponadto radny poprosił członków Komisji Rewizyjnej o spotkanie się po sesji. 

Radny Tomasz Gabor dodał, iż pomysłów jest wiele. Być może radny Krzysztof Cebula ma 

rację. Chodzi o to, by rozpocząć rozmowy na ten temat, aby zacząć działać. 
Radna Elżbieta Stolarczuk zaproponowała, aby Pani Sekretarz Powiatu, która ukończyła m.in. 

studia związane z pozyskiwaniem środków unijnych, zainteresowała się możliwością nawiązania 

współpracy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013, gdyż będzie nabór na 2014 rok.  Chodzi m.in. o rozwój turystyki  

np. ścieżek rowerowych. Radna uczestniczyła w szkoleniu, na którym proszono o zainteresowanie 

powiatów tym tematem. Program jest bardzo interesujący i warto się nim zainteresować. 
Radny Tomasz Strzałkowski powtórnie poprosił o przybliżenie tematu scalania gruntów w 

Świerklach. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła sytuację związaną ze scaleniem gruntów tzn., że pierwsza tzw. 

ustawka  - przedstawienie rolnikom propozycji zamiany gruntów będzie pod koniec września 2012 r. 

Całość zadania powinna zakończyć się,  jeżeli nie wpłyną odwołania od decyzji administracyjnej – w 

marcu-kwietniu 2013 r.  Ponadto zaapelowała do radnych reprezentujących Gminę Dobrzeń Wielki, 

aby uświadomili mieszkańcom potencjał tegoż przedsięwzięcia. Nie ma pewności, że inwestycja się 
powiedzie. Powiat Opolski jest pionierem w dziedzinie scalania gruntów. Kilku mieszkańców jest 

przeciwnych, ale mamy nadzieję, że zmienią zdanie. 

 Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych do udziału w Powiatowo-

Gminnych Dożynkach, które odbędą się w dniu 16 września br. w Gminie Tarnów Opolski w 

miejscowości Przywory. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.45  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XX Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


