
Protokół Nr XXII/2012 

z dwudziestej drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 29 listopada 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 XXII-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (19 radnych) prawomocności 

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

RP.0002.22.2012 r.  z dnia 27.11.2012 r. zawnioskował o wycofanie z porządku obrad sesji projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w 

Niemodlinie, ul. Zamkowa. W dniu 26 listopada 2012 r. Burmistrz Niemodlina zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z propozycją nieodpłatnego przekazania Gminie Niemodlin przedmiotowej nieruchomości w 

zamian za działkę położoną w Gościejowicach. Zarząd Powiatu zlecił Naczelnikowi Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa rozpoznanie tematu celem podjęcia ostatecznej decyzji w 

tej sprawie.  
 

Przybył radny Krzysztof Cebula i radny Leonard Pietruszka – obecnych na sali obrad 21 

radnych. 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Zarządu Powiatu. W wyniku głosowania 21 

radnych głosowało „za” przedstawionym wnioskiem. Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z 

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
 

Przybył radny Krystian Cichos – obecnych na sali obrad – 22 radnych. 
 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych ze zmienionym porządkiem obrad: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w następujących sprawach: 
 

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

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2013, 

d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 

2013 r., 

e) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. 
 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski (w tym: Wystąpienie reprezentanta Zarządu Stowarzyszenia 

na rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia” dot. zespołu parkowo-

zabytkowego Pomologia wraz z przyległymi gruntami oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Pomologii w Prószkowie) lub oświadczenia radnych. 

9. 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 XXI/2012 z dnia 25 października 2012 r.  

Radna Helena Wojtasik zwróciła uwagę, iż jej wypowiedź została zapisana w protokole Nr 

XXI/2012 z dwudziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2012 r 

nieściśle. W ostatnim zdaniu winien znaleźć się następujący zapis: „Powiedziała także, że wyrzucenie 

niektórych zdjęć dożynkowych ze strony internetowej świadczy o klasie Starosty”. 

W razie wątpliwości można odsłuchać nagranie z sesji – to zdanie na pewno się tam znajduje. Radna 

poprosiła o wprowadzenie zacytowanego zdania do przedmiotowego protokołu. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż protokół z sesji nie jest scenopisem. Protokół 

zawiera jedynie najważniejsze wypowiedzi. 

Radna Helena Wojtasik poprosiła o zapisanie jej wypowiedzi. To zdanie jest ważne, ono 

zamyka temat. Ze strony internetowej Starostwa Powiatowego zostały usunięte zdjęcia z moim 

wizerunkiem – stwierdziła radna. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż zdjęcia nie zostały usunięte celowo. W trakcie przeprowadzki 

uszkodzeniu uległ program - „wysypały się” także inne zdjęcia, nie tylko radnej Heleny Wojtasik. 

Osoba odpowiedzialna za umieszczanie zdjęć na stronie internetowej tzn. Pani Magdalena Fleszar 

przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie było komu sprawdzić, przeanalizować, uzupełnić 
zamieszczonych uprzednio zdjęć. 

Radna Helena Wojtasik zawnioskowała o zapisanie jej wypowiedzi wraz z zacytowanym 

zdaniem i zamknięcie w ten sposób tematu.  

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad ww. wnioskiem. 

Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż głosowanie nie jest konieczne w tym przypadku, gdyż 
jest to jej wypowiedź. 

Radny Tomasz Strzałkowski zaproponował, aby w przypadku głosowania nad wnioskiem 

radnej Helena Wojtasik, głosowaniu poddać także jego wniosek w sprawie odbycia się sesji w sobotę, 
a nie w czwartek.  

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad treścią protokołu w wersji pierwotnej. 

Radna Helena Wojtasik poprosiła o wpisanie do protokołu tylko jednego zdania. Poprawka 

została zgłoszona po zakończeniu obrad Komisji Polityki Społecznej. Skoro wszyscy radni mogą 
autoryzować swoje uwagi, ja także – dodała radna.  

Starosta stwierdził, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek radnej został uwzględniony. 

Przyjmuję słowa krytyki, choć nie jestem autorem strony internetowej – dodał Starosta. Zaistniała 

sytuacja wynikła jedynie z przyczyn technicznych. Starosta przeprosił radną Helenę Wojtasik. 

Ustalono, iż na stronie internetowej nie będzie galerii zdjęć, a jedynie cztery fotki jako uzupełnienie 

do wydarzenia. 

Przewodniczący Rady poprosił radną o powtórzenie wniosku. 

Radna Helena Wojtasik poinformowała zebranych, iż na trzeciej stronie protokołu w punkcie 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych po zdaniu: „Często spotyka się z 

uczestnikami konkursu w Bierkowicach, które w przygotowanie koron żniwnych wkładają całe swoje 

serce” winno zostać dopisane zdanie: „Powiedziała także, że wyrzucenie niektórych zdjęć 
dożynkowych ze strony internetowej świadczy o klasie politycznej Starosty”. 

Radny Krzysztof Cebula poinformował zebranych, iż każda zmiana winna być poddana pod 

glosowanie. 

Radna Helena Wojtasik wyjaśniła, iż poprawka jest autoryzacją jej słów. 

Radny Tomasz Strzałkowski wycofał swój wcześniej zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do głosowania nad wnioskiem radnej 

Heleny Wojtasik. W wyniku głosowania 18 radnych głosowało za przyjęciem protokołu 

uwzględniającym zgłoszona poprawkę, 4 osoby wstrzymały się od głosowania. Protokół został 

przyjęty. 
 

 

 

 

 



Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta Opolski przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu 

Powiatu Opolskiego (w załączeniu). 

Radna Teresa Juros zapytała, czy rodzinny Dom Dziecka w Ozimku będzie kontrolowany 

przez Miasto Opole. 

Pani Elżbieta Ciupek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

poinformowała zebranych, że nadzór nad ww. placówką będzie prowadzić Miasto Opole. 

Sekretarz Powiatu dodała, iż w placówce będą przebywać dzieci z terenu Miasta Opola. W 

razie konieczności do placówki mogą zostać przyjęte także dzieci z Powiatu Opolskiego. Na dzień 
dzisiejszy jednak nie ma takiej potrzeby. Domy, którymi dysponujemy zaspokajają potrzeby powiatu. 
 

Ad. 6 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż dokonał analizy oświadczeń majątkowych, 

złożonych przez radnych (pismo RP.0033.2.2012.MA z dnia 26.10.2012 r.). 

Ponadto na adres rady wpłynęły informacje o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez: 

Wojewodę Opolskiego pismem NK.I.414.1.182.2012 z dnia 26.10.2012 r., 

Starostę Opolskiego pismem Or.2124.5.2012 z dnia 30.10.2012 r., 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem AP/072-23/12 z dnia 26.10.2012 r., 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem AP/072-27/12 z dnia 2.11.2012 r., 

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem AP/412-316/12/ZA z dnia 30.10.2012 r., 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem AP/072-60/12 z dnia 25.10.2012 r., 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach pismem AP/O/412/71/2012/136996 z dnia 

30.10.2012 r., 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem KAP/5141-15/12/BH BA:46416/12 z dnia 

30.08.2012 r. 

Z ww. pism wynika, że przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych nie wykazały 

naruszenia prawa. U niektórych osób stwierdzono jedynie pewne błędy w wypełnianiu oświadczeń.  
Pisma są do wglądu, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ich treścią. Jeżeli życzycie sobie 

Państwo mogę odczytać ich treść. 
 

Ad. 7 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. (Nr 
XXII/153/12). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycję 
zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał z jakiego tytułu dokonano zwiększenia środków w 

dochodach bieżących.  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zwiększenia planowanych dochodów dokonano w związku z 

uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano. Zwiększenia dotyczą kwot pozyskanych z tytułu 

czynszu za oddane w dzierżawę pomieszczenia oraz uzyskanego z Urzędu Skarbowego zwrotu 

podatku VAT zapłaconego przy realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji”. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał dlaczego w rozdziale Domy Pomocy Społecznej 

występuje różnica w kwocie 50.000 zł. ponieważ po stronie dochodów wprowadza się kwotę 210.000 

zł. natomiast po stronie wydatków kwotę 160.000 zł. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż Zarząd Powiatu Opolskiego zdecydował, że dla zapewnienia 

prawidłowego działania Domu Pomocy Społecznej w zupełności wystarczy kwota 160.000 zł, a resztę 
należy przeznaczyć na zmniejszenie deficytu występującego w budżecie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o wpływy z różnych usług oraz zadania statutowe. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż wpływy z różnych usług dotyczą m.in. odpłatności 

pensjonariuszy za pobyt w placówce. Natomiast zadania statutowe wynikają z konstrukcji budżetu tzn. 

budżet po stronie wydatków dzieli się na wydatki majątkowe i bieżące. W wydatkach bieżących 



wydziela się m.in. grupy wynagrodzeń, dotacje, świadczenia społeczne oraz grupę zadań statutowych, 

która obejmuje środki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem danej jednostki. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o zwiększenie środków finansowych w kwocie 100.000 

zł na internaty i bursy. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zwiększenia na internaty i bursy szkolne dokonano na wniosek 

Dyrektorów Zespołów Szkół w Tułowicach i w Prószkowie w celu zabezpieczenia środków na bieżące 

utrzymanie obiektów. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXII/154/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono potrzebę zmiany tej uchwały, co wynika z ustawy o finansach publicznych. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

c) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2013 (Nr XXII/155/12). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż jak corocznie zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie przygotowano program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Z uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały w tej sprawie wynika, iż projekt 

programu został ogłoszony na stronie internetowej w dniach od 2 do 22 października 2012 r. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy nadzór prawny ustalił, czy przedmiotowy dokument 

stanowi akt prawa miejscowego. Ponadto radny zwrócił uwagę, iż nareszcie program został elegancko 

przygotowany.  

Pani Małgorzata Dobrowolska radca prawny nie udzieliła wiążącej odpowiedzi na powyższe. 

Zobowiązała się natomiast do zgłębienia tematu i przygotowania odpowiedzi w tej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego 

w 2013 r. (Nr XXII/156/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w ramach obowiązujących przepisów 

prawa przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. W 

uzasadnieniu opisano procedurę związaną z uzyskaniem opinii w tej sprawie. 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał w jaki sposób realizacja przedmiotowej uchwały jest 

weryfikowana. 

Pan Stanisław Pakos Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował zebranych, iż 
nie ma przepisu dotyczącego weryfikacji działalności aptek. Nie ma umocowania prawnego w tym 

temacie. Reagujemy jedynie na skargi.  

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 – 1. Uchwała została podjęta. 
 

 

 

 

 



e) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (Nr XXII/157/12). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z kwalifikacją wojskową 
Wojewoda Opolski zamierza powierzyć Powiatowi Opolskiemu niektóre zadania z tym związane, 

należące do administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu 

wyraża zgodę na realizację takiego zadania. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu (Nr XXII/158/12). 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż od dnia 9 sierpnia br. obowiązują nowe przepisy 

dotyczące usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z 

drogi. W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował stosowny projekt uchwały w tej 

sprawie. 

Komisja Budżetu i Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Pani Wiesława Jaseniuk Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała zebranych, iż 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz 

prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. 

Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich 

wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Rada Powiatu ustala 

corocznie wysokość opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu, oraz wysokość kosztów związanych z 

odstąpieniem od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Wysokość kosztów nie może być wyższa 

niż maksymalna kwota opłat za usuniecie pojazdu. Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym 

roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 

roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na 

każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Monitorze Polskim maksymalne stawki opłat, zaokrąglając je w górę do pełnych 

złotych. Wskaźnik cen, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Monitorze 

Polskim, w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 

Ad. 8 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady powitał Pana Grzegorza Szołtysika, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na 

Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia”, który zwrócił się do Rady Powiatu 

Opolskiego z prośbą o umożliwienie wystąpienia na dzisiejszej sesji, a następnie udzielił mu głosu. 

Pan Grzegorz Szołtysik poinformował zebranych, iż stowarzyszenie, którego jest 

reprezentantem od ośmiu lat skupia się wokół tematu założenia ogrodu botanicznego w Prószkowie. 

Województwo Opolskie jest jedynym województwem w Polsce, które nie posiada ogrodu 

botanicznego. W oparciu o opinię autorytetów w tej dziedzinie Pomologię należy traktować jako 

całość, kompleksowo. Apelowano, aby na tym terenie powstał ogród botaniczny. Od kilku lat trwa 

korespondencja pomiędzy Powiatem Opolskim, a Gminą Prószków. Powiat zmierza do tego, aby 

przedmiotowe tereny przekwalifikować na cele turystyczne, rekreacyjne, mieszkaniowe. Pomologia 

ma ulec podziałowi, przekwalifikowaniu, co nie ma nic wspólnego z działalnością ogrodu 



botanicznego. Aby powstał ogród botaniczny trzeba przejść długą drogę proceduralną. Całość 
Pomologii winna zostać uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – od 

tego należy rozpocząć działania. Istnieje ogromne ryzyko, że nie będzie środków finansowych na 

realizację tegoż przedsięwzięcia. Nie ma gwarancji powodzenia, ale należy próbować. Ogród 

botaniczny może pełnić bardzo wiele ról np.: turystyczną, sportową, dydaktyczno-naukową. Obecność 
ogrodu botanicznego podnosi także prestiż województwa opolskiego.  

Starosta dodał, iż Zarząd Powiatu na bieżąco informował radnych o wszystkich działaniach 

podejmowanych w temacie Pomologii. Nie jest to nowa sprawa. Powiat Opolski porozumiał się z 

Uniwersytetem Opolskim. Rektor wyraził zgodę na przejęcie terenów Pomologii, ale Senat nie podjął 
uchwały w tej sprawie, gdyż mieli problem z parkiem w Dąbrowie. Prowadzenie ogrodu botanicznego 

nie leży w gestii powiatu, czy też gminy. Należy realizować zadania nałożone przez ustawodawcę. 
Stowarzyszenie jest otwarte, ale nie posiada niezbędnych środków finansowych na realizacje zadania. 

Najbardziej wartościowym terenem jest park i obiekty się tam znajdujące. Zespół Szkół w Prószkowie 

otrzymał środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej terenu. Środki finansowe 

pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone zostaną na rewitalizację 
starej części terenu. Prowadzone są rozmowy z Gminą Prószków. Każdy chce, aby ogród botaniczny 

powstał, ale nie chce finansować tego przedsięwzięcia. Powiat Opolski jest właścicielem 

przedmiotowych terenów. Jeżeli pojawi się poważny partner do rozmów w temacie powstania ogrodu 

botanicznego to Powiat Opolski jest za. 

Pan Marek Zgoda administrator terenu Pomologii w Prószkowie poinformował zebranych, iż 
od 10 lat Starostwo Powiatowe w Opolu ponosi większość kosztów utrzymania zabytkowego parku. 

Każdego roku ok. 30-60 tys. zł. przekazywano ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska na rzecz parku. Niestety te kwoty są niewidoczne, gdyż leczone są korony starych drzew. 

Wycinane są także samosiewy, oczyszczany jest staw. W związku z ogromnymi potrzebami 

finansowymi utrzymania parku złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska projekt 

dotyczący rewitalizacji zabytkowego parku. W ciągu dwóch lat Zespół Szkół w Prószkowie otrzyma 

1.800.000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Obecnie przygotowywana jest pełna 

dokumentacja, która winna być złożona do 30 marca 2013 r. Ostatnie środki finansowe w kwocie 

25.000 zł. pozyskano na utrzymanie tego terenu w roku 1984. Od tego roku do momentu powstania 

Starostwa Powiatowego nie przeprowadzano żadnych prac pielęgnacyjnych tego terenu. Park był 

bardzo zaniedbany. Pomologia to bardzo piękne i wartościowe miejsce. Powiat Opolski dba o ten 

teren. 

Pan Tadeusz Dziubałtowski poinformował zebranych, iż ogród botaniczny to teren poza 

zainwestowanym terenem na Pomologię, czyli park, budowle oraz grunty rolne (sady). Teren, na 

którym ewentualnie mógłby powstać ogród botaniczny to 50 ha o wartości około 2 mln. zł. W 2010 r. 

Zarząd Powiatu wnioskował o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, aby przedmiotowe 

tereny przeznaczone były pod rekreację i mieszkalnictwo itd. Uniwersytet Opolski był zainteresowany  

parkiem i terenem bezpośrednio przylegającym. Nie rozmawiano o terenach okalających tj. o 50 ha 

wartościowych gruntów rolnych. W roku 1999, kiedy Powiat Opolski się uwłaszczał wartość tych 

gruntów wynosiła 200.000 zł, dziś ok. 2 mln. zł. Tereny Pomologii przedziela droga wojewódzka. Z 

jednej strony znajduje się szkoła, park i tereny rolne. Po drugiej stronie znajdują się wyłącznie tereny 

rolne. W miesiącu październiku 2011 r. Zarząd Powiatu temat ogrodu botanicznego przeanalizował 

dogłębnie i zdecydował, iż tereny rolne po stronie szkoły i parku można przeznaczyć na powstanie 

ogrodu botanicznego. W związku z powyższym wystosowano do Burmistrza Prószkowa deklarację 
zamiaru przekazania na rzecz Gminy Prószków z przeznaczeniem na ogrody botaniczne 

przedmiotowego terenu,  oczekując jednocześnie podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie 

przyjęcia darowizny z przeznaczeniem na ogrody botaniczne. Burmistrz Prószkowa w odpowiedzi na 

ww. pismo zaproponowała przejęcie wszystkich terenów rolnych. W miesiącu grudniu 2011 r. Zarząd 

Powiatu postanowił podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie przekazania na rzecz 

Gminy Prószków terenów rolnych po stronie szkoły i parku, a w przypadku zrealizowania zadania 

rozważy możliwość przekazania pozostałej części gruntów rolnych znajdujących się po drugiej stronie 

drogi wojewódzkiej. W miesiącu marcu 2012 r. Gmina wystosowała do Starostwa Powiatowego w  

Opolu pismo informujące, iż aktualnie nie może podjąć decyzji w tej sprawie, gdyż uzgadnia temat z 

Uniwersytetem Opolskim.  

 



Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o zainteresowanie Zarządu Powiatu Projektem Strategii i 

Rozwoju Województwa Opolskiego. Jednocześnie poruszył temat rodzinnego Domu Dziecka, uznając 

informację przekazaną przez Zarząd Powiatu jako wyczerpującą. 
Pan Krzysztof Wysdak członek Zarządu Powiatu poinformował zebranych, iż Starostwo 

Powiatowe bierze czynny udział w spotkaniach dotyczących ww. strategii. Uwagi, które zgłoszono, a 

dotyczyły m.in. diagnozy transportowej zostały uwzględnione.  

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o możliwość zapoznania się ze zgłoszonymi postulatami. 

Pan Krzysztof Wysdak zobowiązał się przedstawić materiały na kolejną sesję. 
 

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma Pani Anny Dobrzyckiej 

zamieszkałej w Januszowicach dotyczącego problemu aborcji oraz in vitro. 
 

Radna Teresa Juros zaprosiła radnych na otwarcie w dniu 7.12.2012 r. Muzeum Hutnictwa 

Doliny Małej Panwi. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż dzisiejsza sesja jest ostatnią w 

obiekcie na ul. Książąt Opolskich 27. Sesja grudniowa zaplanowana została bowiem w Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie, a styczniowa w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 

Maja 29. 
 

Ad. 9 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.55  wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XXII Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 
 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


