
Protokół Nr XXIV/2013 

z dwudziestej czwartej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 19 lutego 2013 r. 

 

Symbolicznego aktu oddania do użytku sali konferencyjnej w nowej siedziby Starostwa 

Powiatowego w Opolu, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu 

Opolskiego Pan Stefan Warzecha oraz Starosta Opolski Pan Henryk Lakwa. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady sesji w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, o godz. 10.00 wypowiadając formułę: 
„Otwieram obrady XXIV-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

W dalszej części obrad przywitał zaproszonych gości w osobie Burmistrza Prószkowa 

zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników Starostwa 

Powiatowego.  

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (23 radnych) prawomocności obrad, 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu, pismem Nr RP.0002.24.2013.MA 

z 2013-02-12, zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/100/2000 z dnia 14 września 2000 r. w 

sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zmienionej uchwałą Rady Powiatu 

Opolskiego Nr XXXIII/227/2006 z dnia 06 lipca 2006 r. Wprowadzenie przedmiotowej uchwały 

następuje w związku z tym, że Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu musi opuścić swoje 

dotychczasowe pomieszczenia znajdujące się w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich znacznie 

szybciej niż planowano, gdyż syndyk zarządzający nieruchomością poinformował o konieczności 

wyłączenia mediów. Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

Przewodniczący Rady przedmiotowy wniosek poddał pod głosowanie, w wyniku którego 23 

radnych głosowało „za” wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu zawnioskował, 

pismem Nr RP.0002.24.2013.MA z 2013-02-15 o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnych lokali w Prószkowie ul. 

Pomologia. Wycofanie ww. uchwały wynika z faktu, że Gmina Prószków pismem 

WGR.6822.8.2011.GG z dnia 12.02.2013 r. (data wpływu 14.02.2013 r.) wystąpiła do Zarządu 

Powiatu z wnioskiem o nabycie w trybie bezprzetargowym trzech wolnych lokali znajdujących się w 

budynku mieszkalnym w Prószkowie, ul. Pomologia, a objętych przedmiotową uchwałą. Wniosek 

został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Prószkowa Panią Różę Malik o zabranie 

głosu w tej sprawie. 

Pani Róża Malik poinformowała zebranych, iż od ośmiu lat trwają rozmowy w sprawie losów 

Pomologii w Prószkowie, a konkretnie byłego gospodarstwa pomocniczego, które było częścią 
składową dawnej szkoły ogrodniczej. Zarząd Powiatu Opolskiego zaoferował Gminie Prószków 

możliwość przejęcia w darowiźnie części gruntów. Gmina jednak nie była w stanie przejąć tej ziemi i 

zagospodarowania tych terenów. Obecnie gruntem zainteresowany jest Uniwersytet Opolski. Te 

tereny nie są potrzebne Gminie Prószków. Gmina chce świadomie przejąć te grunty z zamiarem 

przekazania go uczelni, która jako partner wiodący składa wniosek o utworzenie Centrum 

szkoleniowo-badawczego dla przemysłu rolno-spożywczego, co zostało wpisane w strategię 
województwa – poinformowała zebranych Pani Róża Malik. Dla Gminy Prószków jest to ogromne 

obciążenie finansowe. Porozumienie, które będzie zawarte z Uniwersytetem Opolskim zawiera zapis 

dotyczący wyprowadzenia lokatorów z trzech budynków. Jeden z tych budynków jest wyznaczony 

przez Powiat Opolski do sprzedaży. Gmina Prószków chce nabyć trzy wolne lokale, by do nich 

przekwaterować mieszkańców z budynków, które mają być przekazane uczelni. Gmina Prószków 

byłaby wdzięczna Radzie Powiatu Opolskiego za przychylność w tej sprawie, aby na Pomologii 

powstało centrum ważne dla rozwoju całego województwa. Wydział Biologii Uniwersytetu 

Opolskiego nie ma możliwości przeprowadzania badań. Na bazie ogrodu botanicznego chcieliby 



stworzyć studentom nowe możliwości rozwoju. Kolejnym etapem byłaby wymiana wszystkich 

instalacji podziemnych. Gmina Prószkowa przejmując darowiznę liczy się tylko i wyłącznie z 

kosztami – dodała Pani Róża Malik. Darowizna nie jest dla urzędu, ale dla całego województwa. To 

prezent Powiatu Opolskiego. Nie można zlekceważyć 150-letniej tradycji nauk przyrodniczych 

na Pomologii. Na tym terenie funkcjonowała Królewska Akademia Rolnicza. Uniwersytet 

Humboldta w Berlinie zadeklarował pomoc w realizacji projektu. Także Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu wspiera te działania. Współpraca uczelni oraz samorządu może sprawić, 
iż uda się uratować zabytkowy obiekt, a uczelnia wpisze się swoimi badaniami w potrzeby 

regionu. 
Burmistrz Prószkowa zwróciła się do Rady Powiatu Opolskiego z prośbą o nie sprzedawanie 

mieszkań w przetargu. Poprosiła o zmianę formy sprzedaży z przetargowej na bezprzetargową na 

rzecz Gminy Prószków. 

Radny Roman Respondek zapytał, czy Powiat Opolski może przekazać przedmiotowe tereny 

uczelni bez pośrednictwa Gminy Prószków. 

Pani Róża Malik wyjaśniła, iż uczelnia ma nadzieję, iż Gmina Prószków przekaże środki 

finansowe na budowę mieszkań dla obecnych lokatorów. Uniwersytet Opolski oczekuje od Gminy 

Prószków przekazania na rzecz uczelni budynków bez lokatorów. W dniu dzisiejszym Rada Powiatu 

rozważa wyłącznie kwestię dotyczącą wycofania przedmiotowegoj projektu uchwały. Gmina 

Prószków chce nabyć przedmiotowe nieruchomości bezprzetargowo z własnych środków. 

Radny Tomasz Strzałkowski zaproponował przyjąć w pierwszej kolejności porządek obrad 

sesji, a następnie korzystając z obecności Burmistrza Prószkowa przedyskutować temat. 

Przewodniczący Rady przedmiotowy wniosek poddał pod głosowanie, w wyniku którego 23 

radnych głosowało „za” wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały. 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał radnych ze zmienionym porządkiem 

obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r., 

b) rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego, 

c) ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, 

d) przyjęcia „Apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej budowę 
obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, 

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/100/2000 z dnia 14 września 2000 r. w 

sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zmienionej uchwałą Rady Powiatu 

Opolskiego Nr XXXIII/227/2006 z dnia 06 lipca 2006 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 głosowania, w wyniku 

którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym przystąpiono do jego 

realizacji. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

XXIII/2012 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.  



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

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

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 
(XXIV/169/13). 

 

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 na czym polega zmiana § 1 przedmiotowej uchwały, w 

której zmianie ulega § 10, zapytał o zmianę po stronie wydatków (kwota 96.000 zł), o remont 

archiwum Starostwa Powiatowego w Opolu oraz o zabezpieczenie środków wynikających z ustawy i 

realizowane przez Powiat Opolski od początku (pkt 5 w uzasadnieniu). 

Skarbnik Powiatu odpowiadając na powyższe wyjaśniła, iż w § 10 zmianie ulega jedynie pkt 

1. Taki zapis był zawsze praktykowany. Kolegiantka Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

wymaga takiego zapisu. Przyjmując sugestie RIO, Zarząd Powiatu dostosował zapis. 

Następnie Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż środki finansowe zmniejszono w budżecie w dziale 

placówki opiekuńczo-wychowawcze. W wyniku analizy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu zgłosił Zarządowi Powiatu, iż posiada wolne środki finansowe w wysokości 

100.000 zł, które przeznaczone miały być na dotacje dla Urzędu Miasta na prowadzenie dwóch 

placówek opiekuńczo-wychowawczych w Domecku i w Ozimku. Do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu zostały zaplanowane środki w kwocie 200.000 zł na bieżące remonty.  

W dalszej części Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż w związku z koniecznością 
opuszczenia pomieszczeń archiwalnych znajdujących się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz 

przeprowadzkę Wydziału Komunikacji, który posiada duże zasoby archiwalne, należy zaadaptować 
piwnice budynku przy ul. 1 Maja 29. 

Na zakończenie Skarbnik Powiatu wyjaśniła zebranym, iż Starosta zgodnie z ustawą z 2011 roku o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych winien powołać lekarza lub osobę stwierdzającą zgon. Stwierdzenie 

zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i 

niepublicznych na terenie Powiatu Opolskiego dotyczy jedynie przypadków, gdy nie można ustalić 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

 

b) rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego (Nr XXIV/170/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna, przeprowadzając 

postępowanie wyjaśniające, uznała skargę za bezzasadną. Wojewoda Opolski również uznał skargę za 

bezzasadną. W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie wraz z 

uzasadnieniem, który został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rewizyjną.  
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią kolejnego pisma Pana Jana 

Mikuli, którą otrzymał w międzyczasie.  

Radny Krzysztof Cebula, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, iż w 

dniu 14.01.2013 r. komisja w obecności Pana Jana Mikuli rozpatrzyła przedmiotową skargę uznając ją 
za bezzasadną. 



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 – 2. Starosta Opolski nie brał udziału w glosowaniu. 

Uchwała została podjęta. 

 

c) ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (XXIV/171/13). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

zobowiązany jest do naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w 

pasie drogowym. Stawki obecnie obowiązujące są zbyt niskie. Ostatnia zmiana wprowadzona została 

w 2004 r.  

Komisja Polityki Gospodarczej oraz Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zabierając głos w sprawie ww. uchwały zaprotestował. 

Stwierdził, iż rewaloryzacja przekracza w niektórych przypadkach 100% stawki i więcej. Stawki 

rosną. Podnoszenie przez 10 lat o 10% byłoby zasadne niż przez 1 rok. Stawka 1 grosza, którą swego 

czasu Rada Powiatu podejmowała dla np. zawodów rowerowych, marszów, marszobiegów, czy też dla 

zgromadzeń publicznych w przedmiotowym projekcie uchwały została usunięta. Ponadto radny 

zapytał, na jakim poziomie kształtują się stawki w innych powiatach oraz dlaczego w podstawie 

prawnej przywołano jedynie ust. 8 art. 40 ustawy o drogach publicznych.  

Radca prawny Pani Bogusława Czyż wyjaśniła, iż można przywołać cały zapis ustawy.  

Zmiana podstawy prawnej w przedmiotowym projekcie uchwały nie zmieni jej treści. Zaproponowane 

opłaty za zajęcie pasa drogowego mieszczą się w granicach obowiązujących przepisów.  

Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż minęło osiem lat od ostatniej zmiany uchwały w tej 

sprawie. Opłaty za zajęcie pasa drogowego były zbyt wysokie. Należałoby określić, że w przypadku 

organizacji zawodów sportowych – organizator nie ponosi kosztów. Trzeba wspierać tych, którzy chcą 
organizować imprezy. 

Pan Jacek Dziatkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu wyjaśnił, iż ZDP 

jedynie opiniuje projekt. 

Pani Bogusława Czyż dodała, iż obowiązujące przepisy musimy egzekwować. 
Pan Jacek Dziatkiewicz poinformował zebranych, iż niektóre powiaty mają wyższe stawki. 

Nasze stawki są najniższe w stosunku do innych powiatów. Nie są one zbyt wygórowane. Niektóre 

powiaty korygują stawki każdego roku. Te środki wracają do budżetu na remonty dróg. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

d) przyjęcia „Apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 
propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej 
budowę obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-

2015” (Nr XXIV/172/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego popierając 

inicjatywę Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnicy 

Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 przygotował projekt uchwały w 

sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Pan Stefan Warzecha zaproponował, aby wystosować apel pozytywny. Należałoby spotkać się 
z posłami ziemi opolskiej i przedyskutować temat. Apel negatywny nic nie pomoże. 

Radna Agnieszka Zakrzewska popierając przedmówcę dodała, iż w przyszłości Rada Powiatu 

może podjąć apel pozytywny, ale dzisiaj należy podjąć uchwałę, która popiera starania Gminy o 

obwodnicy. 

Radny Tomasz Gabor zaproponował, aby Przewodniczący Rady spotkał się w tej sprawie z 

Panem Posłem Tadeuszem Jarmuziewiczem, Wiceministrem Infrastruktury. 



Pan Stefan Warzecha stwierdził, iż należy rozmawiać. Wszystkie miasta są strategiczne dla 

Województwa Opolskiego. 

Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż przedmiotowy projekt uchwały jest bardzo istotny dla 

lokalnej społeczności. Gmina Niemodlin walczy o zbudowanie obwodnicy – nasze poparcie jest 

potrzebne.  

Radna Anna Raida dodała, iż Rada Powiatu winna przyjąć przedmiotowy projekt uchwały. 

Radna Alicja Trychan stwierdziła, iż Rada Powiatu winna zająć stanowisko wobec propozycji 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Na dzień dzisiejszy to jest sprzeciw. 

Sprawa apelu o ujęcie zadania w środkach budżetowych to odrębny temat. 

Starosta poinformował zebranych, iż na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu przygotował 

sprzeciw. Wiemy, iż do 2015 r. nie będzie środków finansowych na ten cel. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta. 

 

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/100/2000 z dnia 14 września 2000 r. 
w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zmienionej uchwałą Rady 
Powiatu Opolskiego Nr XXXIII/227/2006 z dnia 06 lipca 2006 r. (Nr XXIV/173/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze zmianą siedziby Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu, Zarząd Powiatu przygotował stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę, iż w § 1 przedmiotowego projektu uchwały nie 

wpisano daty podjęcia uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/100/2000 oraz w dalszej części nie 

podano tytułu uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/100/2000. 

Przewodniczący Rady uwzględniając powyższe uwagi odczytał treść § 1 i poddał pod 

głosowanie zgłoszone przez radnego poprawki. W wyniku głosowania zaproponowana poprawka 

została podjęta jednogłośnie – 23 radnych głosowało „za”. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniającego ww. 

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

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

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji na temat przyszłości Pomologii w 

Prószkowie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o perspektywy realizacji zamierzonego projektu, dalsze 

funkcjonowanie arboretum. 

Pani Róża Malik poinformowała zebranych, iż tworzenie ogrodu botanicznego jest ogromnym 

przedsięwzięciem. Podkreśliła, iż założenie i budowa ogrodu botanicznego wymaga konsekwentnego 

współdziałania wszystkich zainteresowanych stron. Ponadto trzeba mieć świadomość, iż nie jest to 

przedsięwzięcie jednoroczne, ale przewidziane do realizacji na kilka lat. Gmina Prószków, Zarząd 

Powiatu Opolskiego sprzyjają tej inicjatywie. Uniwersytet Opolski będzie prowadził to centrum. Pan 

dr hab. Arkadiusz Nowak Kierownik Zakładu Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytetu 

Opolskiego zajął się Opolskim Ogrodem Botanicznym w Gogolinie, gdyż znalazł partnera - Górażdże 

Cement SA, które z niezwykłym rozmachem włączyło się w popularyzację tego zagadnienia. To 

miejsce wypoczynku i badań naukowych. Multifunkcyjny ośrodek edukacyjno-naukowo-rekreacyjny 

zorganizowany z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny i Burmistrza 

Gogolina. Opolski Ogród Botaniczny będzie placówką realizującą zadania z zakresu edukacji 

przyrodniczej, ochrony bioróżnorodności, działalności naukowo-badawczej, turystyki i rekreacji oraz 

szerokiej promocji regionu. 

Teren Pomologii, po dawnym prószkowskim Zespole Szkół jest zaniedbany. Wcześniej nie widziano 

sensu inwestycji na tych ziemiach. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir 

Nicieja wraz z władzami samorządowymi pragnie stworzyć w Prószkowie Centrum Szkoleniowo-



Badawcze w zakresie nauk przyrodniczych i rolniczych. Uczelnia ma pomysł na zagospodarowanie 

całego terenu. Centrum ma stać się kuźnią kadr dla wszystkich dziedzin życia związanych z przyrodą. 
Będzie też jednocześnie czymś na kształt parku naukowo-technologicznego, ale w ujęciu 

biologicznym. W centrum studenci będą się uczyli głównie poprzez praktykę czy realizację różnych 

projektów badawczych. Dydaktyką w centrum zajmowałyby się osoby, które są autorytetami i 

pasjonatami, którzy swoją wiedzą i zapałem będą zarażać młodych przyrodników. Pomologia miałaby 

stać się również centrum szkoleń w zakresie nauk rolniczych i o żywieniu. Naukowcy chcą też, aby na 

miejscu powstał bank genów roślin uprawnych Śląska Opolskiego. Ponadto chcą stworzyć kolekcje 

zachowawcze starych odmian użytkowych roślin uprawnych i sadowniczych, a także kolekcje roślin 

jadalnych, przyprawowych, leczniczych, ozdobnych, energetycznych, chronionych i zagrożonych. 

Prószkowskie centrum miałoby być także bankiem informacji o bioróżnorodności agroekosystemów 

Śląska Opolskiego i pełnić rolę ośrodka makrobiotechnologii roślin. W centrum miałyby odbywać się 
także: wystawy, sympozja, konferencje czy warsztaty np. warzywnictwa, szkółkarstwa, sadownictwa, 

ogrodnictwa, zielarstwa. Działalność naukowa centrum miałaby się opierać na badaniach nad 

biodegradacją, detoksykacją czy renaturyzacją.  
Gmina Prószków będzie wspierać finansowo inicjatywę uczelni. Koszt całej inwestycji obliczono na 

około 10 mln zł. Uniwersytet Opolski, poza wkładem Gminy Prószków, planuje pozyskać środki 

finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego. Po podpisaniu z Gminą Prószków umowy 

partnerskiej, uczelnia planuje zwrócić się do Unii Europejskiej o pieniądze na budowę centrum. Jeśli 
uda się zdobyć dotację, to Pomologię można będzie zagospodarować do 2020 roku. 

Ten projekt ma szansę powodzenia. W Strategii Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 znajduje 

się zapis o powstaniu ogrodu botanicznego. Gmina Prószków będzie musiała inwestować, 
zrezygnować z innych wydatków na rzecz Pomologii. W obrębie województwa opolskiego brakuje 

takiego ośrodka. Jestem przekonana o konieczności utworzenia na Śląsku Opolskim ogrodu 

botanicznego – stwierdziła Pani Róża Malik. Należy kontynuować wieloletnią tradycję. 
Pan Grzegorz Szołtysik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Trwałego i 

Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia”, który od lat lobbuje w sprawie zagospodarowania 

Pomologii stwierdził, iż popiera inicjatywę założenia ogrodu botanicznego na Pomologii w 

Prószkowie. Gmina Prószków powoła grupę naukowców, którzy utworzą strategię. Pomologię należy 

traktować kompleksowo, jednolicie. Przejęcie nieruchomości przez Gminę Prószków to pierwszy 

krok. Przejęcie terenu, daje gwarancję, że park może ocaleć. Pojawiła się realna szansa na ratunek 

Pomologii. Jeśli nie zrobimy nic, niedługo będzie za późno. W planie jest odtworzenie ogrodu 

botanicznego. Należy zająć się odbudowaniem przynajmniej części tego, co kiedyś było. Nie możemy 

zaprzepaścić tego bogactwa. 

Radny Tomasz Gabor zapytał o ryzyko rezygnacji Uniwersytetu Opolskiego z projektu. 

Pani Róża Malik wyjaśniła, iż w dokumencie darowizny będzie stosowny zapis w sprawie 

ewentualnego zwrotu darowizny Powiatowi Opolskiemu. Godzę się na takie obwarowanie – 

zadeklarowała Pani Róża Malik. Powiat Opolski nie straci na tym przedsięwzięciu. To Gmina 

Prószków zostanie obciążona.  

Radny Tomasz Gabor zapytał o cel przekazania terenu przez Powiat Opolski. Starostwo 

przekazuje Gminie, a Gmina uczelni. Czy Powiat nie może zrobić tego sam? 

Pani Róża Malik poinformowała zebranych, iż szczegóły zostaną dopracowane na kolejnych 

spotkaniach z Zarządem Powiatu oraz Uniwersytetem Opolskim. To dopiero początek drogi. 

Radny Leonard Pietruszka zapytał, czy Rada Miejska Prószkowa poprze wniosek. 

Pani Róża Malik poinformowała zebranych, iż większość radnych jest przekonana, co do 

słuszności powstania inwestycji. To ważne także dla Gminy Prószków. 

Radny Tomasz Strzałkowski zaproponował, aby od słowa do czynu nie upłynęło zbyt wiele 

czasu. 

Starosta poinformował zebranych, iż temat Pomologii powraca po raz kolejny w rozmowach z 

Uniwersytetem Opolskim. W stosownym czasie Zarząd Powiatu zaproponuje swoją koncepcję. Zespół 

Szkół w Prószkowie jest przygotowany do współpracy. W dniu dzisiejszym Pani Burmistrz 

Prószkowa podjęła temat dot. przejęcia w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Powiatu Opolskiego celem przekazania ich Uniwersytetowi Opolskiemu. 
 



Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią Uchwały nr 745/2012 z dnia 16 

stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował również zebranych, iż Grupa Radnych Rady Miejskiej w 

Ozimku przesłała do Rady Powiatu Opolskiego interpelację w sprawie udostępnienia przez Marszałka 

Województwa Opolskiego, Starostę Opolskiego, Burmistrza Ozimka oraz Wojewodę Opolskiego 

informacji publicznych o zamiarach władzy wykonawczej i administracji rządowej odnoszących się 
do: 

- wykonywania obowiązującego prawa szerzej rozumianego w zakresie ochrony zdrowia 

mieszkańców wsi Grodziec i ich mienia nieruchomego oraz całościowej ochrony historycznie 

ukształtowanego zagospodarowania wsi, jako dobra wspólnego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

krajowej nr 46 przebiegającej środkiem miejscowości, 

- rezerwacji terenów pod planowaną od wielu lat obwodnicą drogową wsi Grodziec w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu konsensusu dla trasy jej 

przebiegu i konsensusu dla przekwalifikowania gruntów rolnych i leśnych pod obwodnicę, 
- ujęcia planowanej obwodnicy w rządowym programie budowy dróg krajowych po 2013 r.  

Zarząd Powiatu Opolskiego po uzyskaniu szczegółowych informacji z Wydziału Budownictwa oraz 

Wydziału Ochrony Środowiska przygotował stosowne wyjaśnienie w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią obu pism. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż otrzymał do 

wiadomości pismo Burmistrza Niemodlina Nr RŚN.6822.3.2012 z dnia 4.02.2012 r. (data wpływu 

11.02.2013 r.) dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej w Niemodlinie.  

Następnie zapoznał zebranych z treścią pisma.  

 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Burmistrz Niemodlina przesłał do 

Rady Powiatu Opolskiego pismem SOS.7335.1.2013 z dnia 11.02.2013 r. (data wpływu 13.02.2013 r.) 

Uchwałę Nr XXXVI/217/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia stanowiska w sprawie ustalenia przez Radę Powiatu Opolskiego rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 roku. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty Opolskiego z pisemnym wnioskiem o zajęcie 

stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią obu pism. 

Radny Leonard Pietruszka poinformował, iż znana jest mu sprawa, że apteka wskazana w 

harmonogramie nie była czynna w wyznaczonym czasie. Rzecz nie dotyczy Powiatu Opolskiego. 

Trudno jest znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie gminy. 

Radny Tomasz Strzałkowski poinformował zebranych, iż Rada Miejska w Ozimku podjęła w 

styczniu bieżącego roku identyczną uchwałę. Dodał, iż Rada Powiatu z coraz większymi 

wątpliwościami, ale jednak, podejmuje uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. 

Jedynym rozwiązaniem problemu jest potraktowanie powiatów tzw. „wiankowych” jednakowo. 

Powiat Grodzki z Powiatem Ziemskim powinien mieć wspólną uchwałę dotyczącą dyżurów aptek. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż wystąpi do Burmistrza Niemodlina w tej 

sprawie wyjaśniając dlaczego podjęto uchwałę w takiej wersji. Przewodniczący Rady zapoznał 

zebranych z pismem jakie zamierza wysłać do Gminy Niemodlin. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy o 

samorządzie powiatowym – Starosta Opolski złożył Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012. Dokument radni otrzymali wraz z materiałami 

przygotowanymi na sesję celem zapoznania się. Sprawozdanie ogłoszone zostanie w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Jednocześnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż radni otrzymali wraz z 

materiałami przygotowanymi na sesję przedłożone przez Zarząd Powiatu - Sprawozdanie z wysokości 



średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2012 w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski celem zapoznania się. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż na stronie www.bip.powiatopolski.pl w 

zakładce oświadczenia majątkowe przygotowano do pobrania wzory formularzy oświadczeń 
majątkowych oraz opis, w jaki sposób należy wypełniać ww. druki. Pan Stefan Warzecha zaapelował 

o zapoznanie się z wyjaśnieniami oraz prawidłowe wypełnienie oświadczeń majątkowych. 

Przypomniał również, iż oświadczenia majątkowe należy złożyć do końca kwietnia br. w dwóch 

egzemplarzach z PIT-em za rok 2012. 

 

Radna Anna Wolny-Miksa zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z 

prośbą o przeprowadzenie wycinki oraz usunięcie gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogową w 

ciągu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Murów. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu wyjaśnił, iż ww. prace przeprowadzane są na 

bieżąco, według potrzeb. Zobowiązał się przekazać wniosek odpowiednim służbom celem 

przeprowadzenia kontroli terenu i podjęcia koniecznych w tym zakresie działań.  
Radny Tomasz Strzałkowski poinformował zebranych, iż grupa Radnych Powiatu Opolskiego 

przygotowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Opolskiego. 

Wniosek zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady.  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż Starosta Opolski przyznaje najlepszym uczniom ze szkół 

prowadzonych przez Powiat Opolski stypendia na kolejny rok szkolny, ponieważ ustawa o systemie 

oświaty daje takie możliwości Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół. Warunkiem otrzymania 

stypendium są szczególne osiągnięcia w nauce, bądź szczególne osiągnięcia sportowe. Ogólna kwota 

przyznanych przez pięć szkół Powiatu Opolskiego stypendiów w roku 2012 wynosiła 40.000 zł. 

Ponadto Starosta Opolski za wybitne osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen, przyznaje w miesiącu 

kwietniu dla maturzystów i w miesiącu czerwcu dla gimnazjalistów - statuetkę „Powiatowego Orła”. 

Radny Leonard Pietruszka zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o interwencję w sprawie 

wykreślenia zapisu dotyczącego dodatków wyrównujących dla nauczycieli. Ponadto poruszył temat 

przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chróścinie, Pani 

Marcie Soberze. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż kilku dyrektorów szkół otrzymało medale Komisji Edukacji 

Narodowej, Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie otrzymała Nagrodę Opolskiego Kuratora. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz.12.30 wypowiadając formułę: „Zamykam 

obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


