
Protokół Nr XXIII/2012 

z dwudziestej trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady XXIII 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 (23 radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący zapoznał zebranych z następującym 

porządkiem obrad: 

 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

1) zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

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

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,  

4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, 

5) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 6). uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

 7).powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i     

promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych, 

 8). zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego, 

 9). powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, 

 10). przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

    

7.Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 

 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.. 

Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (23 głosami). 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Starosta przedstawił informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

 

Ad.6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
1). zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu (Nr XXIII/159/12) 



Przewodniczący poinformował, iż Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zwrócił 

się do Zarządu Powiatu Opolskiego z wnioskiem w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 20.000 zł 

na zakup sorbentów, środków pianotwórczych, zmywaczy wykorzystywanych do zwalczania skażeń 
chemiczno-ekologicznych. W budżecie powiatu na 2012 r. znajdują się środki finansowe, które mogą 
być przeznaczone na realizację ww. zadania. 

  Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, ze na udzielenie z budżetu Powiatu Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu potrzebna jest zgoda Rady Powiatu Opolskiego, 

Zarząd Powiatu przygotował projekt stosownej uchwały. 

     Komisje Polityki Gospodarczej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos kolejno zabrali: 

- radny T. Strzałkowski zapytał czy był zaproszony na sesję przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w 

Opolu. Radny uważa, iż pomimo tego, iż Rada może od strony formalnej takie środki przeznaczyć, 
jest to niebezpieczne, gdyż może spowodować dalszą nieudolność państwa w tym zakresie. Przytoczył 

wypowiedź premiera Tuska, który w maju tego roku zapewnił, że wiele wskazuje na to, iż strażacy 

będą mogli jesienią otrzymać obiecane podwyżki, podobnie jak przeciętne uposażenia służb 

mundurowych, tj  wojska i policji zwiększą się o ok. 300 zł miesięcznie. Radny nie rozumie takiej 

sytuacji, bo albo jest tak dobrze albo jest tak źle, że straż musi uprawiać żebraninę. Zapewnia, iż do tej 

żebraniny ręki nie przyłoży. 

- Przewodniczący Rady zaznaczył, iż dofinansowanie obejmuje zakup środków technicznych. Uważa, 

iż lepiej kupić np. samochód specjalny dla Komendy Miejskiej PSP w Opolu, gdyż będzie on częściej 

wykorzystany niż ten zakupiony na potrzeby gminnej straży pożarnej. Poza tym nie ma skarg na 

działalność strażaków, a kwota dotacji nie jest oszałamiająca i nie zostanie spożytkowana na 

podwyżki, tylko na środki gaśnicze. 

- radna T. Juros uważa, iż pomagamy nie strażakom, ale mieszkańcom naszego regionu. 

- radny N. Halupczok uważa, iż to, że system w Państwie jest nieudolny, nie oznacza, że nie mamy 

pomagać. Poinformował radnych, że w lipcu br interweniował w Warszawie u opolskich posłów, by 

pozyskać dodatkowe środki finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

która otrzymała wyjątkowo mało funduszy na swoją działalność. Radny Halupczok uważa, iż projekt 

uchwały jest dobry, zaapelował do radnych, by głosowali za tą uchwałą.   
- radny T. Strzałkowski zaznaczył, iż nie chodzi o kwoty, ale o zasady, inaczej za chwilę pozostałe 

służby będą prosić o pomoc.   

- Przewodniczący Rady dodał, iż na Zachodzie samorządy również pomagają służbom mundurowym. 

Na tym zakończono dyskusję nad projektem uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu 

powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (Nr XXIII/159/12) 

Ww. uchwała została podjęta  21 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

 

2). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. (Nr 
XXIII/160/12) 
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. Gabor zapytał o różnicę między zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży 

składników majątkowych o kwotę 98.327 zł, a kwotą 1.010.000,- zł uzyskaną ze sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej zabytkowym pałacem w Turawie. Skarbnik wyjaśniła, iż już w projekcie 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. zaplanowano kwotę 800 000 zł, do której należy dodać kwotę 
98.327 zł.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. (Nr XXIII/160/112. 



Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

3). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr 
XXIII/161/12) 
Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę zmiany 

tej uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXIII/161/112. 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

4).ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (Nr 
XXIII/162/12) 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd przygotował wykaz wydatków niewygasających z 

upływem tego roku – poinformował Przewodniczący Rady. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny E. Jędra zapytał kiedy będzie gotowy projekt przebudowy drogi w Graczach, która zawaliła się 
na skutek osuwiska ziemi w lipcu 2011 r. 

Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, iż do końca maja 2013 r., a może i wcześniej, powinien być 
zrobiony projekt. W przyszłym roku, po wycenie rzeczoznawcy, zostaną wykupione grunty, które są 
już wydzielone.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (Nr XXIII/162/12). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

5). uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013 (Nr XXIII/163/12): 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 
f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący przypomniał, iż budżet Powiatu na 2013 r. zostanie uchwalony zgodnie z zapisem § 7 

uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przyjętych procedur, Zarząd przedłożył w dniu 

15 listopada 2012 r. projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok wraz z objaśnieniami. Radni 

otrzymali projekt budżetu na 2013 r. oraz projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekty te zostały przedłożone w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady zwołali posiedzenia, na których zaopiniowali 

przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej.  

  



ad. a). Przewodniczący poinformował, że zapozna obecnie  radnych  z projektem uchwały 

budżetowej na 2013 r. Zaproponował, aby odczytać projekt uchwały budżetowej a zrezygnować z 

odczytania załączników, jako że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu 

uchwały. 

Propozycję Przewodniczącego radni przegłosowali jednogłośnie (23 głosami).  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej (bez załączników). 

 
ad.b). Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą 

nr 682 /2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2012 r. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała ww. opinię Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2013 r. 

 
Prowadzący poinformował, że z projektem budżetu zapoznały się wszystkie Komisje Rady i 

ostatecznie w dniu 6 grudnia 2012 r. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok. 

 
ad.c). Na wniosek Przewodniczącego Rady, Przewodniczący poszczególnych Komisji 

zapoznali zebranych z opiniami do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. 

- Pan Krzysztof Cebula – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków, 

- Pan Leonard Pietruszka – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Norbert Halupczok – przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Joachim Świerc – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu - opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków. 

Przewodniczący wyjaśnił, że z przedstawionych przez Przewodniczących Komisji opinii wynika, że 

nie sformułowano żadnych wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 2013, 

dlatego też nie będą realizowane punkty dot. wniosków komisji, dyskusji nad nimi i głosowania. 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radna E. Stolarczuk  – przypomniała o budowie nowej drogi w Graczach. która zawaliła się na skutek 

osuwiska ziemi w lipcu 2011 r. Na Komisji Budżetu powiedziała, iż przystąpienie do tej inwestycji 

jest sprawą priorytetową. Dyrektor Dziatkiewicz poinformował, że na razie brak jest pozwolenia na 

budowę, koszt inwestycji sięgający blisko 4 .000.000 zł nie pozwala ująć jej w projekcie budżetu na 

przyszły rok. Grunty są już wydzielone i w przyszłym roku zostaną wykupione. Starosta 

poinformował na Komisji, że władze samorządowe województwa obiecały partycypować w kosztach 

inwestycji. Radna Stolarczuk wyraziła nadzieję, że Starosta dotrzyma słowa i jak tylko będzie gotowa 

dokumentacja techniczna, to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w trybie pilnym.  

- Starosta zapewnił radną Stolarczuk, iż dobrze zrozumiała jego wypowiedź na Komisji Budżetu. 

Potwierdził również, że władze wojewódzkie i samorządowe obiecały włączyć się w odbudowę drogi. 

Będziemy o to zabiegać i zwrócimy się do nich pisemnie z prośbą o partycypację w kosztach. 

- radna E. Stolarczuk wyraziła nadzieję, że zadanie to zostanie wprowadzone do wieloletniego planu 

inwestycji drogowych, jak tylko ruszy odbudowa drogi. Będzie gnębić Starostę, aby inwestycja 

została zrealizowana. Radna liczy również na zrozumienie i poparcie tej inwestycji przez pozostałych 

radnych. 

 - radny T. Strzałkowski – pogratulował Staroście, że  po raz kolejny idealnie udało mu się „wstrzelić” 

w potrzeby Powiatu. Uważa to za rekord wśród innych powiatów, ponieważ w innych powiatach 

uchwalane budżety zawierają zmiany w stosunku do propozycji przedstawianych przez zarządy. 

Zwrócił uwagę na dwie największe bolączki finansowe, tj oświatę i drogi. Przypomniał, iż w 2006 r. 



wydatki na oświatę wynosiły ok. 10 mln zł, natomiast na 2013 rok zaplanowane są na poziomie 17 

mln zł. Nawet przy wzroście inflacji, a zwłaszcza istniejącym niżu demograficznym, skala wzrostu 

jest zbyt duża i budzi zastanowienie. Podobnie jest w przypadku nakładów finansowych 

przeznaczonych na remonty i inwestycje drogowe. W 2011 r. wydatki wynosiły około 3 mln zł, a na 

2013 r. zaplanowano kwotę około 2 mln zł. Radny Strzałkowski zapytał również o zadania 

inwestycyjne, jakie mają być zrealizowane w Starostwie, tj system kolejkowy w Wydziale 

Komunikacji, który jest godny pochwały, nagłośnienie na sali konferencyjnej, termomodernizację 
dachu, tzw. „zielony ogród” oraz wydatki na promocję powiatu, które w roku 2006 wynosiły 25 000 

zł, a obecnie wynoszą 100 000 zł. Radny chwali reklamę w kolorowych czasopismach, natomiast 

uważa, iż warto się zastanowić czy te pieniądze na promocję nie są za duże. 

Skarbnik wyjaśniła, iż wysokość subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 17 mln zł i pokrywa 

koszty planowane po wydatkach. Płace nauczycieli co roku są wyższe i między innymi generują 
wyższe wydatki na oświatę. Różnica jest duża, ale ma to odzwierciedlenie w subwencji oświatowej. 

Jeśli chodzi o nakłady finansowe na drogi, to w tym roku pozyskaliśmy pieniądze z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dopłata do remontów i przebudowy dróg lokalnych wzrośnie 

do 50%. od 2013 r. Trudno byłoby nie wykorzystać 5 mln zł. Udział dofinansowania się zwiększy i te 

oszczędności zostaną przeniesione na inwestycje na drogach, jeśli taka będzie wola radnych. 

Natomiast na kwotę 97 000 zł zaplanowanych na promocję składają się m.in. wydatki związane ze 

współpracą zagraniczną, w tym koszty podejmowania delegacji (dawniej wydatki te były 

uwzględnione w Dziale Biuro Rady) oraz wydatki dotyczące organizacji imprez i patronatów 

honorowych Starosty Opolskiego.   

Sekretarz odniosła się do tzw. „zielonego ogrodu”, który zabezpieczy znajdujące się pod nim 

archiwum Wydziału Komunikacji. Dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze przestaje być garażem, 

a będzie przeznaczone na archiwum Stąd potrzeba wykonania termomodernizacji dachu i estetycznego 

go zaaranżowania (na dachu znajduje się również klimatyzacja od sali konferencyjnej).  

Jeśli chodzi natomiast o nagłośnienie sali konferencyjnej, to przetestujemy najpierw to, które 

przenieśliśmy z sali na Książąt Opolskich. Obecna sala jest zdecydowanie mniejsza i być może nie 

będzie potrzeby zakupienia lepszego nagłośnienia.   

- radna E. Stolarczuk – upewniła się czy są zaplanowane kwoty na wykup gruntów pod budowę nowej 

drogi w Graczach oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy zakręcie w Graczach koło kościoła. 

Dyrektor Dziatkiewicz zapewnił, że kwoty na wykup gruntów są zaplanowane. Wykonanie natomiast 

kanalizacji deszczowej w drodze i poszerzenie jezdni to koszt około 450.000 zł. Postaramy się, by 

pozwolenie na budowę nie przepadło.  

- radny R. Mohlek – wyraził swoje niezadowolenie z pewnych elementów budżetu. Starałem się 
przekonać kolegów do pewnych zmian, niestety, nie udało mi się to. Uzyskałem natomiast obietnice. 

Po głębokim zastanowieniu zdecydowałem, że będę głosował nad budżetem. Inne zachowanie byłoby 

manifestacją polityczną. Będę się przyglądał, w miarę sił i możliwości, działaniom Zarządu – 

zakończył swoją wypowiedź radny Mohlek. 

 

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

Uchwała (Nr XXIII/163/12) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013 r. została 

podjęta  jednogłośnie (23 głosami). 

 

6). uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXIII/164/12) 
Przewodniczący poinformował, że Komisje opiniując budżet jednocześnie zaopiniowały projekt 

uchwały w tej sprawie. Nie wniosły uwag, a ostatecznie Komisja Budżetu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 683/2012 z dnia 7 grudnia 2021 r. postanowiła 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXIII/164/12)  jednogłośnie (23 głosami). 



 

7). powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i     
promocji powiatu dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych (Nr XXIII/165/12) 
Przewodniczący poinformował, iż na organizację XIII Dożynek Powiatowych, jako zadania 

powierzonego do realizacji gminie,  w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r. zaplanowano dotację 
celową w wysokości 35.000zł. Szczegółowe zasady i termin przekazania dotacji na realizację 
powierzonego zadania określi porozumienie, które podpisze Zarząd Powiatu Opolskiego po 

otrzymaniu upoważnienia od Rady Powiatu.  

Komisje Polityki Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji 

powiatu dotyczącego organizacji XIII Dożynek Powiatowych (Nr XXIII/165/12) 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXIII/165/12)  jednogłośnie (23 głosami). 

 
8). zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr 

XXIII/166/12) 
Komisja Rewizyjna opracowała  plan kontroli na rok 2013, dlatego też przygotowano projekt uchwały 

w tej sprawie – poinformował Przewodniczący. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr XXIII/166/12). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXIII/166/12) jednogłośnie (23 głosami). 

 

9). powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi (Nr XXIII/167/12) 
Przewodniczący poinformował, iż zaplanowana w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013r. w ramach 

wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014 paragraf 6610 – dotacja dla Gminy Ozimek w 

wysokości 205.000,00 przeznaczona zostanie na odbudowę drogi powiatowej nr 1740 Antoniów - 

Szczedrzyk oraz drogi powiatowej nr 1706 Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (Nr 

XXIII/167/12). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXIII/167/12) jednogłośnie (23 głosami). 

 

10). przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXIII/168/12) 
W związku z przekazaniem przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji skargi na działalność Starosty Opolskiego Rada zleci Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie – poinformował Przewodniczący. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXIII/168/12). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXIII/168/12) jednogłośnie (23 głosami). 

 

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



- radna E. Stolarczuk złożyła podziękowania Dyrektorowi ZDP oraz jego pracownikom za szybkie 

reagowanie na wszelkiego typu zgłoszenia, zwłaszcza te związane z odśnieżaniem dróg.   

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 11.35  wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXIII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


