
Protokół Nr XXVII/2013 

z dwudziestej siódmej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 16 maja 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 XXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości, tj.: 

- dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Wiesławę Piątkowską-Stepaniak,  Prorektor ds. promocji i 

zarządzania 

 Panią Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Ewę Rurynkiewicz   

    - dr hab. Pana Arkadiusza Nowaka 

    - Pana Marcina Migę – rzecznika prasowego Uniwersytetu Opolskiego, 

    - Pana Marcina Czyżowskiego- reprezentującego firmę projektowanie i wykonawstwo terenów 

zieleni” Sześć” z Opola 

    - Panią Danutę Soberę- Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 

 

Następnie na podstawie listy obecności (22 radnych) stwierdził prawomocność obrad i zapoznał 

zebranych z następującym porządkiem obrad: 

 

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

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

d) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w 

nabyciu tego lokalu, 

e) wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 

września 2001 r. prawo farmaceutyczne, 

f) utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim 

– wersja Zarządu Powiatu Opolskiego, 

g) utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim 

– wersja grupy radnych Powiatu Opolskiego 

h) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu 

Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania – wersja Zarządu 

Powiatu Opolskiego, 

i) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu 

Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania – wersja grupy 

radnych Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Pan Leonard Pietruszka, przedstawił stanowisko 

Komisji, która na posiedzeniu w dniu 13 maja 2013 r. uznała, iż wersje Zarządu dot. projektów uchwał 

w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie 

oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

Powiatu Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania 

są „dalej idące” , tzn. rozszerzają katalog osób uprawnionych do otrzymania stypendiów o 

absolwentów szkół podstawowych, którzy będą kontynuować naukę w gimnazjach prowadzonych 

przez Powiat Opolski. Dlatego też Komisja proponuje głosować nad jedną wersją tej uchwały jako 

wspólnej propozycji Zarządu powiatu Opolskiego oraz grupy radnych, którzy są pomysłodawcami 

tychże uchwał. Przewodniczący Komisji L. Pietruszka zgłosił zatem formalny wniosek o połączenie 

ppkt. f) i g) oraz h) i i) i głosowanie nad wersją Zarządu Powiatu Opolskiego i grupy radnych.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego L. Pietruszki. Radni jednogłośnie (22 

głosami) przyjęli wniosek radnego Pietruszki. Następnie przegłosowano zmieniony porządek obrad. 

Radni przyjęli go jednogłośnie (22 głosami). 

Następnie Przewodniczący zapoznał radnych ze zmienionym porządkiem obrad. 

 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  



5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6. Debata na temat przyszłości zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza  

      w Prószkowie. 

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

k) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

l) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

m) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w 

nabyciu tego lokalu, 

n) wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 

września 2001 r. prawo farmaceutyczne, 

o) utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim 

– wersja Zarządu Powiatu Opolskiego i grupy radnych, 

p) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu 

Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania – wersja Zarządu 

Powiatu Opolskiego i grupy radnych 
 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

9. 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.  

Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (22 głosami). 
 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności międzysesyjnej 

(w załączeniu).  

Przybyła radna Anna Wolny-Miksa. 

 

Ad.6. Debata na temat przyszłości zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa 
Warszewicza w Prószkowie 

Przewodniczący poprosił Starostę o wprowadzenie do dyskusji nt. rewitalizacji zabytkowego parku 

przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 

Starosta wspomniał o bloku uchwał, podjętych przez radnych na sesji kwietniowej, w sprawie 

przekazania nieruchomości Gminie Prószków. Poinformował o otrzymanych środkach z WFOŚiGW 

na rewitalizację parku, o które Zarząd Powiatu Opolskiego wystąpił w zeszłym roku, i na które 

otrzymał dofinansowanie. Wyjaśnił powody, dla których zaproszeni zostali na sesję przedstawiciele 

Uniwersytetu Opolskiego, wykonawca projektu oraz Dyrektor Zespołu Szkół. ”To, że niedługo obiekt 

zmieni właściciela nie zmieni faktu, że jest to dobro narodowe i wspólnie powinniśmy zastanowić się 
nad kierunkiem przyszłych działań” – dodał Starosta. Następnie poprosił przedstawicieli UO o 

przybliżenie radnym celu powstania Centrum szkoleniowo-badawczego dla potrzeb rolnictwa i 

przemysłu rolno-spożywczego. 

Jako pierwsza głos zabrała prorektor uczelni ds. promocji i zarządzania prof. Wiesława Piątkowska-

Stepaniak, informując, iż w marcu tego roku senat uczelni zatwierdził plan przejęcia prószkowskiej 

Pomologii i utworzenia tam centrum szkoleniowo-badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-

spożywczego. Celem inwestycji jest nie tylko odtworzenie znakomitego parku przyrodniczego, ale 

również wspaniałego terenu dla szkół i młodzieży. Pani prof. poinformowała radnych o kwestiach, 

jakie zostaną poruszone podczas spotkania w dniu 17 maja br z Panią prof. Barbarą Kudrycką, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedną z nich będzie prośba o wpisanie projektu „Centrum” 

na listę projektów priorytetowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Cel 

tematyczny I Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz wpisanie na 



listę (Cel tematyczny I) i zapisanie w umowie – Kontrakcie Terytorialnym (umowa pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim WO a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i MNISW) jako projektu 

priorytetowego – dodała prorektor.  

 

Salę obrad opuściła radna A. Trychan. 

Następnie głos zabrał  koordynator projektu utworzenia centrum dr hab. Arkadiusz Nowak z Katedry 

Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, który szczegółowo przedstawił koncepcję utworzenia 

centrum szkoleniowo-badawczego w prószkowskiej dzielnicy Pomologia, gdzie od XIX w. istniały 

wyższe i średnie szkoły rolnicze i ogrodnicze.   

W połowie XIX w. powstała Królewska Akademia Rolnicza, a potem Królewski Instytut 

Pomologiczny, przy którym istniały m.in. szkółki, pola uprawne i ogród botaniczny z setkami cennych 

gatunków drzew i krzewów. Od 1869 roku działał tu Zespół Szkół Ogrodniczych, popularnie zwany 

właśnie Pomologią, a po wojnie liceum a potem technikum ogrodnicze. Trzeba kontynuować tę 150-

letnią historię nauk przyrodniczych w Pomologii – przekonywał dr hab. Nowak. 

 

Centrum ma m.in. podnieść jakość kształcenia na kierunkach przyrodniczych, służyć ochronie 

bioróżnorodności, być nowoczesnym laboratorium i zapleczem badawczym dla przyrodników. Miałby 

to być również ośrodek referencyjny dla nauk rolniczych i przyrodniczych w regionie.  

 

W Pomologii miałby powstać ogród botaniczny.  Ośrodek ten jest też potrzebny dla poprawy jakości 

kształcenia studentów na kierunkach takich jak biologia, ochrona środowiska czy architektura 

krajobrazu. Chodzi też o zwiększenie konkurencyjności opolskiej uczelni wobec wydziałów 

przyrodniczych w ościennych województwach, a także dla polepszenia bazy badawczej przyrodników, 

którzy pracują w ciasnych pomieszczeniach niewielkiego uczelnianego budynku. 

 

Projekt jest też ważny ze względu na możliwość uratowania edukacyjnego dziedzictwa prószkowskiej 

Pomologii, która była kiedyś znanym ośrodkiem edukacyjnym – mówił dr hab. Nowak. 

 

Inwestycja, której realizacja planowana jest na lata 2014-2017 ma kosztować 9,5 mln € i będzie 

zadaniem realizowanym wspólnie przez Uniwersytet Opolski, gminę Prószków oraz powiat opolski. 

Uczelnia i samorządy pieniędzy na sfinansowanie inwestycji szukać będą w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

Następnie Pan Marcin Czyżowski, architekt krajobrazu, przedstawiciel firmy Projektowanie i 

wykonawstwo terenów zieleni „Sześć” przedstawił wstępną koncepcję programową  rewitalizacji, 

uatrakcyjnienia i przystosowania do potrzeb współczesnych zabytkowego parku dendrologicznego – 

Pomologia w Prószkowie. 

Biorąc pod uwagę, że park spełnia różnorodne funkcje, w tym naukowo-badawcze, dydaktyczne, 

wypoczynkowe, popularyzatorskie i rekreacyjne, kierunki rewaloryzacji i organizacji parku powinny 

umożliwić ich realizację. Z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz ze względu na 

zabytkowy charakter obiektu, jego walory przyrodnicze, naukowe i historyczne, w pierwszej 

kolejności należy przeprowadzić wycinkę suchych konarów, nasadzić nowe okazy oraz 

wyremontować zabytkowe mury oraz bramy od strony ul. Pomologia, a następnie wykonać 
ogrodzenie pozostałej części parku w celu zapobieżenia dewastacji i kradzieżom. Należy dołożyć 
wszelkich starań zmierzających do utworzenia corocznej imprezy ogrodniczej, sadowniczej, 

dendrologicznej, ukierunkowanej na promocję tak samego obiektu Pomologii, jak i regionu 

Opolszczyzny pod funkcjonującym już hasłem Opolskie kwitnące – przekonywał Pan Czyżowski. 

 

Pani Ewa Rurynkiewicz, Kanclerz UO, jako członek zespołu, który przedłoży Pani Minister 

Kudryckiej propozycję wpisania projektu „Centrum” na listę kluczowych krajowych projektów, 

wspomniała o głównych atutach przemawiających za tym, tj. koncepcji utworzenia centrum, 

partnerach do realizacji tego zadania oraz o inwestycjach wspomagających. „Jeśli zjednoczymy siły, 

to możemy wpisać się znacząco w projekt krajowy” – mówiła Kanclerz UO.     

  



Następnie Starosta zapytał przedstawicieli UO czy projekt rewitalizacji winien być realizowany. 

Radny Mohlek zapytał natomiast czy plany uporządkowania parku nie będą kolidowały z ogólną 
koncepcją UO. Kanclerz UO zapewniła, że absolutnie nie, wręcz przeciwnie, to tylko pomoże w 

realizacji całego planu. Prorektor ds. promocji i zarządzania zapewniła w imieniu rektora UO prof. 

Nicieji, o chęci działania i zadbania o park, który jest wspólnym dobrem.  

Przewodniczący Rady nawiązał do wypowiedzi Pani Kanclerz, która wspominała o inwestycjach 

wspomagających, podkreślił, że warto wejść w ten projekt, a nawet gdyby coś nie wyszło, to władze 

uniwersytetu winny być przekonane o potrzebie realizacji tej inwestycji. Następnie zaproponował, aby 

radni przegłosowali akceptację projektu rewitalizacji parku. Radny T. Strzałkowski podważył cel 

takiego głosowania i zaproponował, aby radni podjęli uchwałę w tej sprawie, która zostanie napisana 

podczas przerwy, a przegłosowana jako ostania uchwała w bloku uchwał.  

Radni przez aklamację przyjęli pkt 7 porządku obrad rozszerzony o uchwałę w tej sprawie. 

 
O godz. 11.30 Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę. Salę obrad opuściła radna Anna Wolny-

Miksa. 

 

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 
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. 

Pani Elżbieta Bartnicka przeprosiła za błąd pisarski polegający na tym, iż w paragrafie 1 pkt.2 rozdz. 

80130 – „Szkoły zawodowe” w § 0830 – „Wpływy z usług przed słowami „o kwotę 84.100 zł” 

pominięto słowo „zmniejsza się”. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o: 

-  przyczynę różnicy w kwotach 1.148.000 zł a 1.352.875 zł., które pojawiają się w pkt.4 uzasadnienia 

do projektu ww. uchwały dot. wniosku Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w 

sprawie wydzielenia z wydatków Starostwa Powiatowego w Opolu kosztów ponoszonych w rozdziale 

75020 związanych z utrzymaniem obiektów. Radny zapytał również dlaczego zostały przeniesione 

wydatki z grupy wynagrodzeń w Starostwie w Dziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” i w Dziale 801 

– „Oświata i Wychowanie” do rozdziału 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.  

- o aktualność listy rezerwowej dot. zgłoszonych projektów do Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych tzw. ”schetynówek” 

Pani E. Bartnicka, odpowiadając na wyjaśniła, że Zarząd wyłącza opłaty dot. gospodarki 

nieruchomościami (media itp.)., aby mieć jasność i przejrzystość ponoszonych kosztów i 

uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. Dotychczas każda szkoła jak i Starostwo Powiatowe 

ewidencjonowały te dochody i wydatki w działalności podstawowej. 

 

Odpowiedzi na drugie pytanie radnego udzielił Starosta informując, iż otrzymaliśmy dofinansowanie  

w ramach tzw. „schetynówek” do dwóch wniosków, jeden oczekuje na liście rezerwowej. Ze względu 

na fakt, że wiele powiatów zrezygnowało ze schetynówek, jest szansa, że otrzymamy dofinansowanie 

i na ten oczekujący wniosek. Złożyliśmy również wniosek o przyznanie środków z subwencji ogólnej 

Ministerstwa Transportu  i oczekujemy obecnie na jego rozstrzygnięcie. Jutro zostanie ogłoszony 

przetarg na budowę tej drogi (w Kosorowicach) 

 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/192/13) radni podjęli jednogłośnie (21 głosami, jedna osoba opuściła  salę 
obrad). 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono konieczność 
przygotowania uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/193/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

c) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu 
Przewodniczący poinformował, iż podjęcie tej uchwały jest konieczne w związku ze zmianami, jakie 

nastąpiły w wykonywaniu obowiązków przez poszczególne wydziały Starostwa  Powiatowego w 

Opolu, zmiana Regulaminu uaktualni jego zapisy. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie 

Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby ujednolicić zapis dot. Przewodniczącego Zarządu, gdyż ze 

słowniczka pojęć umieszczonego na wstępie do Regulaminu, nie wynika o kogo chodzi. Uzgodniono, 

że w § 38 pkt. 8 i pkt.11 oraz w § 69 po słowach „Przewodniczący Zarządu” dopisane zostanie 

„Powiatu – Starosta”. 

Radny E. Jędra zapytał dlaczego w § 2 pkt 7 jest mowa jedynie o Etatowym Członku Zarządu, a 

pomija się pozostałych jego członków. Sekretarz wyjaśniła, iż Regulamin uwzględnia wyłącznie 

członków Zarządu zatrudnionych w ramach umowy o pracę, pozostali nie są pracownikami Starostwa, 

więc ich Regulamin nie dotyczy. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/194/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

d) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa 
w nabyciu tego lokalu 
Przewodniczący Rady przypomniał, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono szczegółowo 

w oparciu o jakie przepisy Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował projekt niniejszej  uchwały. 

Obecna umowa dzierżawy na ten lokal wygasa z dniem 31.12.2013 r. 
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu tego 

lokalu 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/195/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

e) wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 

września 2001 r. prawo farmaceutyczne 
Przewodniczący poinformował, iż w uzasadnieniu grupa radnych argumentuje celowość podjęcia tej 

uchwały. Zarząd Powiatu Opolskiego opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej poinformował zebranych, że na posiedzeniu Komisji 

dnia 13 maja 2013 r. radna Agnieszka Grodziecka-Makulska zgłosiła propozycję, by w uzasadnieniu 

do niniejszej uchwały sprecyzować odległości, jakie dzielą mieszkańców powiatu od ich miejsca 

zamieszkania do aptek, która pełni dyżur. Komisja uznała uwagę radnej za słuszną. 
Sekretarz wyjaśniła, że na zmianę w uzasadnieniu muszą zgodzić się wnioskodawcy powyższej 

uchwały. W wyniku dyskusji ustalono, że informacja o kilometrach dzielących np. Gracze z 

Ozimkiem czy Karłowice z Prószkowem zostaną dopisane w opinii Zarządu do powyższego projektu 

uchwały. Grupa radnych wyraziła na to zgodę.   
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wystosowania apelu do posłów i 

senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/196/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

f) utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie 

Opolskim  - wersja Zarządu Powiatu Opolskiego i grupy radnych  
Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby uzasadnienie grupy radnych dołączyć do ww. projektu 

uchwały. Uuzasadnienie Zarządu w oderwaniu od tego grupy radnych jest zbyt ogólnikowe i nie 

odzwierciedla w wystarczającym stopniu powodów, dla których ww. projekt uchwały został 

przygotowany przez grupę radnych. Wątpliwości radnego budzi również fakt zakwalifikowania tych 



uchwał jako aktów prawa miejscowego. Zdaniem radnego ww. uchwała, jako ta bardziej ogólna, 

kwalifikuje się do uznania jej za akt prawa miejscowego, natomiast ta, określająca szczegółowe 

warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, już nie.    

Radny L. Pietruszka wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu młodzież przy wyborze szkoły będzie 

kierowała się jej wartością merytoryczną, dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, wsparcie 

finansowe będzie tylko skromnym dodatkiem. Radna E. Stolarczuk jest innego zdania, motywy, 

którymi kieruje się młodzież przy wyborze szkoły są zupełnie inne niż te, o których wspomniał jej 

przedmówca, projekt uchwały powstał, by nagradzać najzdolniejszych uczniów. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.  

Ww. uchwałę (Nr XXVII/197/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

g) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu 

Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania – wersja Zarządu 
Powiatu Opolskiego i grupy radnych  
Sekretarz przeprosiła za błąd pisarski w § 3 pkt 1) – słowo „miesięcznie” powinno być napisane 

małymi literami, a „ust.1 i ust.2” należy zastąpić „pkt 1 i pkt 2”. 

Radny E. Jędra zapytał czy Zarząd policzył koszty realizacji programu celem zarezerwowania w 

budżecie powiatu odpowiednich środków finansowych. Starosta poinformował, że jest to kwota około 

10.000 – 15.000 zł rocznie. Radny Jędra poddał również pod rozwagę przyjęcie średniej 4,75 przy 

przyznawaniu stypendium. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że 

proponowana przez radnego średnia daje prawo uczniowi do świadectwa z czerwonym paskiem, co 

niekoniecznie świadczy o jego szczególnych uzdolnieniach i nie odpowiadałoby założeniom tego 

programu. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania. 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/198/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 
h) zajęcia stanowiska dotyczącego projektu rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół 

im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (Arboretum) 
Zgodnie z decyzją radnych podjętą w pkt 6 porządku obrad sesji w sprawie wyrażenia w formie 

uchwały akceptacji radnych dla podejmowanych przez władze Uniwersytetu Opolskiego działań 
zmierzających do realizacji projektu rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, przygotowana została w czasie przerwy stosowana uchwała w tej 

sprawie.  

Z uwagi na fakt, że każda uchwała, przed podjęciem, winna zostać zaopiniowana przez właściwą 
komisję Rady Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej z 

zapytaniem czy Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie. Radny N. Halupczok, po 

konsultacji z członkami komisji, poinformował Przewodniczącego Rady o pozytywnej opinii komisji 

w sprawie przedmiotowej uchwały. 

Następnie Przewodniczący zapoznał radnych z treścią uchwały oraz uzasadnieniem do niej. Radni 

przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu 

rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

(Arboretum). 

Ww. uchwałę (Nr XXVII/199/13) radni podjęli jednogłośnie ( 21 głosami). 

 

Ad.8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny T. Strzałkowski – w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez organizacje pozarządowe 

składające wnioski w ramach ogłoszonego konkursu na wspieranie zadań z zakresu kultury i sztuki 

oraz kultury fizycznej. Zapytał również dlaczego na zadania związane z ochroną zabytków oferenci 

byli wzywani do uzupełnienia wniosków. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Irena 

Szott wyjaśniła, iż co do zasady postępowania, kwestie związane ze współpracą z organizacjami 

pozarządowymi reguluje ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, a te dot. zabytków – ustawa o 



ochronie zabytków oraz uchwała Rady Powiatu Opolskiego z 2009 r., która w swych zapisach 

zobowiązuje wnioskodawców do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

- radna T. Juros poprosiła Panią Szott o podanie najczęściej popełnianych przez oferentów błędów. 

Naczelnik I. Szott wymieniła takie błędy jak.: brak tytułu zadania, niezgodność w terminach realizacji 

zadań, brak numerów dowodów osobistych, itd. Były to bardzo poważne błędy, trudno nawet nazwać 
je elementarnymi. 

- radna E. Stolarczuk – zapytała czy nie można dopisać w Regulaminie konkursu ofert na zadania 

pozarządowe informacji  o możliwości uzupełnienia wniosków i korekty błędów. Naczelnik I. Szott 

przypomnaiła, że zasady składania wniosków reguluje ustawa i regulamin, a komisja zobowiązana jest 

sprawdzić wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

- radna H. Wojtasik zawnioskowała o rozpatrzenie przez Zarząd możliwości ponownego ogłoszenia 

konkursu na niewykorzystane środki finansowe.  

Starosta wyjaśnił, że te kwestie reguluje Regulamin, zgodnie z którym, po przyjęciu budżetu na dany 

rok ogłaszany jest Konkurs. Poza tym te same organizacje mogą zgłaszać się do Starostwa o patronat i 

z tej puli też mogą otrzymać dofinansowanie. 

- radny E. Jędra zapytał czy w okresie od stycznia do marca danego roku organizowane są imprezy 

sportowe lub kulturalne 

Naczelnik I. Szott poinformowała, że w tym okresie trwa procedura związana z wyłanianiem 

oferentów. 

- radna T. Juros zapytała czy wszystkie stowarzyszenia otrzymały 100% dofinansowanie. 

Naczelnik I. Szott poinformowała, iż z dziedziny kultury i sztuki wnioskodawcy otrzymali w pełnej 

wysokości dofinansowanie, natomiast z dziedziny sportu w zależności od liczby zdobytych punków.  

Nie wszystkie jednak organizacje wnioskowały o maksymalną kwotę dofinansowania kosztów 

realizacji całego zadania, gdyż dysponowały częściowo własnymi środkami. 

- radna E. Stolarczuk zapytała o sąsiadującą z działką powiatu działkę w Magnuszowicach, na której 

znajdują się jakieś niezidentyfikowane odpady, a która znajduje się w pobliżu studni głębinowej.  

Naczelnik Wydziału GN, Pan Dziubałtowski poinformował, że działka nie sąsiaduje z działką 
należącą do Powiatu, lecz działką należącą do Skarbu Państwa. 

Starosta poinformował, iż po sesji radna będzie mogła podejść do Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska i uzyskać wszelkie informacje w tym temacie. 

- radny T. Gabor złożył gratulacje radnemu T. Strzałkowskiemu z okazji obrony jego pracy 

doktorskiej, która miała miejsce kilka dni temu. 

Na zakończenie sesji radni ustalili termin kolejnej sesji na dzień 25 czerwca 2013 r. 

   

Ad.9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.12.50 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXVII 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


