
Protokół Nr XXVI/2013 

z dwudziestej szóstej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha otworzył obrady sesji w Sali 

Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, o godz. 10.00 wypowiadając 

formułę: „Otwieram obrady XXVI-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zaproszonych gości, zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu 

Opolskiego oraz pracowników Starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) 

prawomocności obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad: 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2012 roku. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Opolu (teren powiatu opolskiego). 

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach, 

b) przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, 

c) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie, 

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (na rzecz 

Uniwersytetu Opolskiego), 

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny, 

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (na rzecz 

Gminy Prószków), 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali, 

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

i) wystosowania Apelu w związku z planowanym  zaniechaniem rozbudowy Elektrowni 

Opole. 

 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

W związku z brakiem propozycji zmian do przedstawionego 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 Nr 

XXV/2013 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.  

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

głosowania, w wyniku którego 22 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 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2012 roku. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Policji w Opolu 

przedłożyła Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2012 roku. Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami 

na sesję. W sesji uczestniczył Komendant Miejski Policji w Opolu, Pan Jacek Tomczak, który udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

Pan Krzysztof Wysdak członek Zarządu Powiatu poruszył temat włamań do domów 

jednorodzinnych, 

Radna Zofia Kotońska zapytała o kradzieże rynien, 

Radny Edward Jędra poruszył temat przestępstw gospodarczych. 

 

Ad. 7 Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Opolu (teren powiatu opolskiego). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu przedłożyła Informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o 

zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Opolu (teren powiatu opolskiego). Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  

Z uwagi na późniejsze przybycie Komendanta Przewodniczący Rady zaproponował, aby 

omówienie informacji przełożyć do czasu przybycia Komendanta. Propozycja została przegłosowana 

jednogłośnie – 22 radnych głosowało „za” zmianą porządku obrad. 

 

Ad. 8 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach (Nr XXVI/183/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z wejściem w życie ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom Dziecka w Chmielowicach przygotował zmiany 

w swoim statucie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy zgodnie z zapisem § 4 ust. 7 skierowanie dzieci do 

Domu Dziecka wydaje Starosta. 

Radca prawny Pani Małgorzata Dobrowolska poinformowała zebranych, iż dzieci kierowane 

są do Domu Dziecka na podstawie wyroku sądu. 

Wicestarosta dodała, iż jest to zgodne z ustawą o pieczy zastępczej.  

Radny Tomasz Strzałkowski poprosił o podanie podstawy prawnej. 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż wydanie skierowania należy do Starosty 

natomiast Zarząd Powiatu podpisuje porozumienie w sprawie finansowania. 

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) przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim (Nr 

XXVI/184/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż także Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim 

przygotował zmiany w swoim statucie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

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. 



c) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie (Nr XXVI/185/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż jednocześnie Dom Dziecka w Turawie 

przygotował zmiany w swoim statucie biorąc pod uwagę przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej.  

Zarząd Powiatu zgłosił do przedmiotowego projektu uchwały autopoprawkę. W § 3 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: „2. W Domu umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia.” 
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały uwzględniający 

ww. autopoprawkę. 

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) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (na rzecz 

Uniwersytetu Opolskiego) (Nr XXVI/186/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nieruchomości 

gruntowej położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia z przeznaczeniem na cele publiczne związane 

z utrzymaniem i budową pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego oraz z opieką nad nieruchomościami 

stanowiącymi zabytki, a w szczególności na utworzenie przez uczelnię na bazie tego terenu Centrum 

Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o konsekwencje niezrealizowania zamiaru utworzenia 

przez Uniwersytet Opolski Centrum Szkoleniowo-Badawczego, o rolę konserwatora zabytków w 

odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości oraz o dalsze losy lokatorów.  

Ponadto radny zwrócił uwagę na ujęcie zapisu art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 2 w podstawie prawnej tylko 

w jednej z uchwał dotyczących zbycia nieruchomości. Zapytał, dlaczego nie przywołano ww. 

artykułów w pozostałych uchwałach. 

Starosta poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował cztery uchwały 

dotyczące przekazania nieruchomości. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czterech uchwał i fakt ten 

zostanie zapisany w akcie notarialnym. Nie ma możliwości wycofania się i sprzedania nieruchomości. 

Tylko w jednym przypadku z uwagi na przekazanie dwóch działek w okolicach Złotnik, które Gmina 

Prószków może sprzedać jako częściową rekompensatę za wybudowanie mieszkań celem 

przeprowadzenia lokatorów. Dokonanie takiego zapisu na etapie podjęcia uchwały przez radę jest 

bezcelowe. Gdyby nie doszło do utworzenia centrum i budowy nowego budynku mieszkalnego przez 

Gminę Prószków, pieniądze ze sprzedaży gruntów wrócą do powiatu. 

Pan Tadeusz Dziubałtowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

wyjaśnił, że w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w 

formie darowizny na rzecz uczelni przywołano art. 11 ust. 2i art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ponieważ art. 13 ust. 2 nie mówi o właściwości organu dokonującego darowizny, a 

mówi o tym art. 11 ust. 2, natomiast w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków nie wpisano art. 11 ust. 2, 

gdyż powołany artykuł art. 13 ust. 2a mówi o właściwości organu dokonującego darowizny. 

Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące lokatorów poinformował zebranych, iż Burmistrz 

Prószkowa Pani Róża Malik spotkała się z zainteresowanymi i przedstawiła plany na przyszłość, które 

dotyczą bezpośrednio lokatorów. Po podpisaniu aktu notarialnego Zarząd Powiatu również 

zorganizuje spotkanie z mieszkańcami – dodał Starosta. W temacie udziału konserwatora zabytków 

Starosta wyjaśnił, iż stare arboretum figuruje w rejestrze zabytków, natomiast budynki nie są wpisane 

do rejestru. 

Pan Tadeusz Dziubałtowski dodał, iż wystąpiono do konserwatora zabytków celem uniknięcia 

ewentualnych problemów przy podpisywaniu aktu notarialnego. Park jest zapisany w rejestrze 

zabytków, obiekty, które zostaną przekazane pod darowiznę nie są zabytkami. 



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. 

 

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny (Nr 
XXVI/187/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków nieruchomości gruntowych 

położonych w Prószkowie przy ul. Pomologia z przeznaczeniem na utworzenie Centrum 

Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego związanego z funkcją 

edukacyjną, naukową i badawczo-rozwojową Uniwersytetu Opolskiego. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (na rzecz 

Gminy Prószków) (Nr XXVI/188/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków nieruchomości gruntowej 

położonej w Prószkowie, przy ul. Pomologia z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowo-

wytwórcze związane z utworzeniem przez Uniwersytet Opolski Centrum Szkoleniowo-Badawczego 

dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Radny Rudolf Mohlek zwrócił uwagę, iż w § 2 przedmiotowej uchwały po wyrazie „sprzedaż” 

nie wpisano przyimka „w”. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniający uwagę 

radnego 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. 

 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali (Nr 
XXVI/189/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Prószków, w trybie bezprzetargowym trzech wolnych 

lokali, znajdujących się w budynku położonym w Prószkowie przy ul. Pomologia 9. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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. 

 

h) ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (Nr XXVI/190/13). 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż Wojewoda Opolski zgłosił zastrzeżenia do 

Uchwały Nr XXIV/171/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.  Zgodnie z sugestią dokonano zmiany 

zapisów § 4 wprowadzając jednolitą stawkę opłat dla wszystkich reklam w wysokości 2,00 zł oraz 

dodano w § 4 ust. 4 wprowadzający zwolnienie z opłat dla reklam promujących jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie. 



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. 

 

Obrady opuściły: radna Anna Raida i radna Elżbieta Stolarczuk. Na sali posiedzeń pozostało 20 

radnych. 

 

i) wystosowania Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni 

Opole (Nr XXVI/191/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z planowanym zaniechaniem 

rozbudowy Elektrowni Opole, Zarząd Powiatu przygotował Apel w sprawie sprzeciwu dotyczącego 

decyzji Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA o zamknięciu zadania 

inwestycyjnego „Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych 

węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Starosta zgłosił autopoprawkę dotyczącą załącznika do przedmiotowego projektu uchwały, a 

następnie odczytał jego treść. 

Radna Elżbieta Stolarczuk zaproponowała, aby w załączniku do przedmiotowego projektu 

uchwały w zdaniu szóstym wpisać „brak miejsc pracy” zamiast „brak pracy”. 

Radny Krzysztof Cebula zaproponował, aby w pierwszym zdaniu zamiast wyrazów „pragną 

wyrazić” wpisać „wyrażają” oraz podzielić tekst na akapity. 

Radna Teresa Juros wyraziła konieczność ujednolicenia prawidłowej pisowni według reguły 

stosowania małych i wielkich liter w nazwach. 

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

błędnie wpisano wyraz „zamknięciu”. Winna być użyta forma „zamknięcia”. W pierwszym i drugim 

zdaniu powtórzono na końcu zdania wyraz „bezrobociu”. W uzasadnieniu do przedmiotowego 

projektu uchwały w zdaniu trzecim wyraz „opolskiego” należy zapisać z wielkiej litery, a zdanie 

czwarte zakończyć wyrazem „sprawie”, a nie „sprawy”. 

Radna Anna Wolny-Miksa w imieniu mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki oraz 

pracowników Elektrowni Opole podziękowała radnym za wsparcie i podjęcie apelu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę celem dopracowania treści przedmiotowego projektu uchwały. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Przybył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Pan Paweł Kielar i 

przystąpiono do rozpatrzenia Informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o 

zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Opolu (teren powiatu opolskiego). 

Przewodniczący Rady zaprosił radnych do dyskusji.  

W ramach dyskusji głos zabrali kolejno: 

- radny Edward Jędra w sprawie sposobu realizacji wniosków oraz w sprawie zbiornika w Raciborzu, 

- radny Tomasz Strzałkowski w sprawie braku środków finansowych na wynagrodzenia dla 

pracowników straży pożarnych, 

- radny Rudolf Mohlek w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowie do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

- radna Teresa Juros w sprawie braku środków finansowych na działalność straży pożarnych w 

województwie opolskim, 

- radna Helena Wojtasik w sprawie wsparcia finansowego straży pożarnych przez samorządy lokalne, 

- radny Norbert Halupczok w sprawie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozimku. 

Wyczerpujących informacji na powyższe udzielił Komendant Miejski Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu. 

Ponadto Komendant poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

zorganizowała w Turawie konferencję pt:. „Wpływ OSP na bezpieczeństwo, rozwój kulturalny i 

podtrzymywanie tradycji na terenie obszarów wiejskich”. 



Konferencja ma na celu określenie kierunków działań w zakresie wyrównywania poziomu 

funkcjonowania jednostek OSP oraz ich rozwoju. Udział gości zagranicznych umożliwia wymianę 

doświadczeń i rozwijanie międzynarodowych kontaktów pomiędzy opolskimi strażakami a strażakami 

miast partnerskich pod patronatem Starosty Opolskiego. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Komendant złożył na ręce Starosty notę gratulacyjną z 

okazji 15 – lecia istnienia Powiatu Opolskiego. 

 

Następnie przystąpiono do podjęcia projektu uchwały w sprawie wystosowania Apelu w 

związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni Opole (Nr XXVI/191/13). 

Radna Alicja Trychan zwróciła uwagę, iż w § 1 przedmiotowego projektu uchwały cudzysłów 

winien kończyć temat „Projekt Opole II”, a nie „(…) Oddziale Elektrowni Opole”. Ponadto radna 

zaproponowała w załączniku do przedmiotowego projektu uchwały przeredagowanie zdania 

kończącego apel. Z „Polityka krajów rozwiniętych opiera się na decentralizacji i różnorodności źródeł 

energii, a rozbudowa Elektrowni Opole będzie zapewniała taki kierunek rozwoju bezpieczeństwa 

energetycznego i ekonomicznego Polski.” na „Polityka krajów rozwiniętych opiera się na 

decentralizacji i różnorodności źródeł energii, zatem rozbudowa Elektrowni Opole zapewni rozwój 

ekonomiczny i bezpieczeństwo energetyczne Polski.” 

Radny Rudolf Mohlek zwrócił uwagę, iż w § 1 przedmiotowego projektu uchwały winno być 

zapisane „w Oddziale Elektrownia Opole”, a nie „w Oddziale Elektrowni Opole”. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniający zgłoszone 

poprawki 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. 9 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu w dniu 27 marca 2013 r. 

złożył na jego ręce Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok oraz 

Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które 

zostały przesłane radnym pocztą. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował i złożył na jego ręce - 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2012. 

Dokument radni otrzymali w materiałach przygotowanych na dzisiejszą sesję celem zapoznania się. 

Sprawozdanie umieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Opolu. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem Actipharma S.A. 

z Warszawy z dnia 26 marca 2013 r. dotyczące stanowiska spółki w sprawie pełnienia dyżurów przez 

Aptekę „Za grosze” w Niemodlinie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu pismem NKO.401-1/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9.04.2013 r.) przesłała do 

Rady Powiatu Opolskiego wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki 

finansowej Powiatu Opolskiego za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010 i 2012. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma. 

 
Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do 

końca kwietnia br.  

 

W dalszej części obrad głos zabrali kolejno: 



Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż w Sprawozdaniu rocznym z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok mylnie podano kwotę nadwyżki budżetu powiatu za 2012 

rok. Zamiast 8.680.010,81 zł. - winno być 868.010,81 zł. 

Radna Alicja Trychan poruszyła temat zamiany działek przez Gminę Niemodlin. 

Pan Tadeusz Dziubałtowski wyjaśnił, iż Starosta wystąpił do Burmistrza Niemodlina o 

podanie szczegółowych informacji na temat przedmiotowych działek. Nieruchomość jest wolna i 

nieobciążona. Protokół uzgodnień został sporządzony. 

Starosta poinformował zebranych, iż delegacja z Ukrainy przebywająca z wizyta w Powiecie 

Opolskim przedstawiła dokument noszący znamiona umowy partnerskiej. Na Ukrainie funkcjonuje 

dualizm władzy: rządowa i samorządowa. Przed sześciu laty Powiat Opolski podpisał układ partnerski 

z administracją samorządową. Obecnie zaproponowano podpisanie układu partnerskiego z 

administracja rządową.  Zanim Rada Powiatu zajmie ostatecznie stanowisko w tej sprawie, tematem 

zajmą się radcowie prawni. 

Radna Alicja Trychan podziękowała za umieszczenie w sali posiedzeń zegara. 

Radny Tomasz Strzałkowski poruszył temat boiska w Ozimku. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż boisko nie należy do powiatu, dlatego też nie ma możliwości 

przeznaczenia środków finansowych na jego rozbudowę. Jedynie gmina może zwrócić się o pomoc 

finansową. 

Starosta dodał, iż gmina winna porozumieć się w tej sprawie ze szkołą. 

Radny Tomasz Strzałkowski w nawiązaniu do spotkania w Niemodlinie dotyczącego dróg 

powiatowych, gdzie projekt Planu przebudowy dróg powiatowych na lata 2013-2021 został 

skrytykowany zapytał, czy oprócz styczniowego spotkania w tym temacie podejmowane zostały inne 

działania. 

Pan Krzysztof Wysdak członek Zarządu Powiatu Opolskiego poinformował zebranych, iż 

wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Panem Jackiem Dziatkiewiczem brał udział 

we wspomnianym spotkaniu. Obecni byli także radni powiatowi i gminni. Przedstawiony został 

program. Ustalono m.in., iż miarą sukcesu jest współpraca z gminami. Współdziałanie jest podstawą 

realizacji programu i dotyczy wszystkich gmin. 

Pan Jacek Dziatkiewicz dodał, iż spotkanie odbyło się na zaproszenie Burmistrza Niemodlina. 

Radni z gminy chcieli zapoznać się z programem i przedyskutować temat. Nie było słów krytyki.  

Ponadto Dyrektor poinformował zebranych, iż zgodnie z ustaleniami na spotkaniu styczniowym 

otrzymał z gmin pisemne propozycje dotyczące programu. Plan jest prawie gotowy i niebawem 

zostanie przedstawiony radzie. 

 

Ad. 10 Zakończenie obrad sesji. 
 

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

obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 


