
Protokół Nr XXVIII/2013 

z dwudziestej ósmej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 25 czerwca 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 XXVIII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników starostwa. Po 

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (19 radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący Rady 

zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2012 rok, w tym: 

 

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 179/2013 z dnia 24 

kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok, 

 

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie 

mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 

 

c) dyskusja nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami, 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok. 

 

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2012 rok, w tym: 

 

a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za 2012 rok – Uchwała Nr 12/13 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 

maja 2013 r., 

 

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 232/2013 z dnia 22 

maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

 

c) dyskusja, 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 

rok. 

 

8.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

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

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

d) przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu 

Opolskiego, radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”, 



e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na rok 2013, 

f) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych 

do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego, 

g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. 

 
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

XXVII/2013 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r.  

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

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. Protokół 

przyjęto jednogłośnie. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej (w załączeniu). 

 

Przybyła radna Helena Wojtasik – obecnych na sali obrad 20 radnych. 

 

Ad. 6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2012 rok. 
 

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego za 2012 rok.  

Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd Powiatu Opolskiego: sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2012 rok, informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2012 rok, sprawozdanie 

finansowe obejmujące bilans wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok, łączny bilans 

samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012 r., łączny rachunek zysków 

i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne 

zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu 

samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Opolskiego. 

Wyżej wymienione dokumenty Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego w ustawowym terminie. 

 

a) Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu – Uchwała Nr 179/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2012 r. 
 

Przybył radny Norbert Halupczok – obecnych na sali obrad 21 radnych. 

 

b) Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Krzysztofa 

Cebulę o zapoznanie zebranych z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie przedmiotowych 
sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego. 
 

Pan Krzysztof Cebula poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli 

przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. nie stwierdziła rozbieżności danych ujętych  



w sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok, a wielkościami ujętymi  

w sporządzonych wcześniej sprawozdaniach za 2012 rok. 

Fakt ten potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opiniując pozytywnie 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

zapoznali się także z ww. opinią. 
Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2012 rok z wykonania budżetu jest 

rzetelne oraz poprawne pod względem formalnym i rachunkowym. 

Ponadto, dokonując analizy danych ujętych w informacji o stanie mienia komunalnego 

Powiatu Opolskiego za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stwierdzono, że pozwalają one na 

ustalenie, które z nieruchomości zostały nabyte przez Powiat Opolski, a które podlegały zbyciu.  

W informacji ujęto także wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opolskiego i ich 

sposób zagospodarowania oraz dane o dochodach uzyskanych tytułem wykonania prawa własności 

czy posiadania mienia. 

Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu Powiatu Opolskiego za 

2012 r. wykazały, że Zarząd Powiatu Opolskiego wykonuje swoje zadania rzetelnie stosując ustalone 

procedury i przepisy prawa oraz zachowuje kryteria gospodarności, celowości i zasadności. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego za 

2012 r. zaopiniowała pozytywnie podejmując uchwałę Nr 11/13 z dnia 20 maja 2013 r. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią uchwały Komisji 

Rewizyjnej Nr 11/13 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2012 r. 

 

c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami. 
 

Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji nad przedstawionymi dokumentami tj. 

sprawozdaniami i informacją o stanie mienia. 
Radny Edward Jędra w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej RP podziękował Zarządowi 

Powiatu Opolskiego i Skarbnikowi Powiatu za sprawną obsługę finansową. Potwierdzeniem tego 

faktu jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, a także wyróżnienie 

 w konkursie Opolska Nagroda Jakości. 

Starosta poinformował zebranych, iż w podstawie prawnej przedmiotowego projektu uchwały 

wystąpił błąd pisarski. Po słowach „sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego” mylnie wpisano  

„za 2011 rok”. Winno być „za 2012 rok”. Za zaistniałą pomyłkę pracownika sporządzającego ów 

dokument, Starosta przeprosił. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok (Nr XXVIII/200/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniającego ww. 

poprawkę i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem 

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

została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2012 rok, w tym: 
 

a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Opolskiego za 2012 rok – Uchwała Nr 12/13 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego  
z dnia 20 maja 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Krzysztofa 

Cebulę o zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za 2012 rok – Uchwała Nr 12/13 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 

maja 2013 r. 



Pan Krzysztof Cebula zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności 

kontrolne z realizacji budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 r. wykazały, że Zarząd Powiatu 

Opolskiego działa zgodnie z prawem, a podejmowane przez niego działania prowadzą do 

wyznaczonego celu, sprawy są prowadzone rzetelnie oraz zachowana jest gospodarność  
w dysponowaniu majątkiem. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wydała pozytywną 
opinię do sprawozdań i postanowiła wystąpić z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2012 rok, podejmując uchwałę Nr 12/13. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr 

12/13 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok wraz z uzasadnieniem. 

 

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 232/2013 z dnia 
22 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r. – Uchwała Nr 

232/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji nad udzieleniem absolutorium 

Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

Radny Roman Respondek podziękował Zarządowi Powiatu Opolskiego za rzetelną pracę. 
Stwierdził, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu potwierdziła ten fakt i Rada może być 
zadowolona z działalności Zarządu. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego  
za 2012 rok (Nr XXVIII/201/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady podziękował Zarządowi Powiatu Opolskiego, 

Staroście Opolskiemu oraz wszystkim pracownikom za kolejny rok pracy. Słowa podziękowania 

skierował również do wszystkich radnych Powiatu Opolskiego. Pogratulował również   
prestiżowego wyróżnienia w konkursie Opolska Nagroda Jakości 2012.  

 

Starosta ze swej strony podziękował wszystkim radnym Powiatu Opolskiego za wsparcie 

decyzji Zarządu Powiatu Opolskiego, za działania przynoszące poprawę jakości życia mieszkańców 

Powiatu. W imieniu Zarządu, Starosta podziękował także pracownikom Starostwa Powiatowego  

w Opolu za rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę, w trakcie której radny 

Krzysztof Cebula opuścił obrady sesji. 

Po przerwie wznowiono obrady – obecnych na sali 20 radnych. 

 

Przewodniczący Rady oraz Starosta powitali przybyłego na sesję Komendanta Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Pana Pawła Kielara. 

 

Ad. 8 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 



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

XXVIII/202/13). 
 

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

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Panu Pawłowi Kielarowi, który zwrócił się do 

Rady Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego 

Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w wysokości do 150.000 zł. Dotacja 

przeznaczona będzie na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej, 

obejmującej adaptację pomieszczeń magazynowo - szatniowych przeznaczonych do utworzenia 

Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, jednego z 

najważniejszych w systemie funkcjonowania Straży Pożarnej szczególnie w przypadkach wystąpienia 

sytuacji kryzysowej lub stanów nadzwyczajnych. W swoim wystąpieniu Komendant PSP podkreślał, 

że do skutecznej realizacji nałożonych na straż pożarną działań stanowisko takie musi spełniać 
wymagane standardy w zakresie wyposażenia i warunków lokalowych, które umożliwiają współpracę 
z innymi służbami specjalistycznymi oraz Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

Opracowanie dokumentacji technicznej jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego. Pan Paweł 

Kielar przedstawił radnym w wersji multimedialnej koncepcję modernizacji pomieszczeń Komendy 

Miejskiej PSP w Opolu przy ul. Głogowskiej. 

Przewodniczący Rady podziękował komendantowi PSP za przygotowanie i przedstawienie 

szczegółowego projektu modernizacji obiektu straży pożarnej.  

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o finansowanie całego zadania oraz udział Miasta Opola 

w partycypacji kosztów. 

Komendant PSP poinformował zebranych, iż bez opracowania dokumentacji nie będzie 

możliwa realizacja zadania. Wzór na utworzenie centrum został  pochodzi z Czech, gdzie zadanie 

zrealizowano w 85% ze środków unijnych. W tym temacie strażacy współpracują także z Opolskim 

Urzędem Marszałkowskim. W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Regionalnym 

Programie Operacyjnym wprowadzone zostaną zapisy dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Po środki finansowe możemy także sięgać poprzez Aglomerację Opolską. Zagadnienia, którymi może 

zająć się Aglomeracja Opolska to: brak ochrony przeciwpowodziowej oraz brak zintegrowanego 

systemu zarządzania sytuacjami kryzysowymi. N polecenie Wojewody Opolskiego przygotowany 

został także program inwestycyjny traktujący o środkach budżetowych na realizację ww. zadań. 
Możliwe bowiem jest, iż w latach 2014-2020 powstanie kolejna ustawa modernizacyjna dla służb.  

Radny Tomasz Strzałkowski stwierdził, iż widzi potrzebę i zasadność realizacji 

przedstawionego zadania. Zastrzeżenie budzi jedynie przekazywanie środków finansowych na zadania 

poza powiatowe. Radny odnosi wrażenie, że Pan Komendant PSP pełni niejako rolę akwizytora celem 

pozykania jakichkolwiek środków na prawidłowe funkcjonowanie swojej placówki. 

Komendant PSP poinformował zebranych, iż art. 14 ust. 3 ustawa o ochronie 

przeciwpożarowej mówi, iż za rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu,    

plan rozwoju tworzy Starosta – koordynuje i kieruje. Wieloletnia współpraca z Powiatem Opolskim 

nie daje poczucia porażki. Radni rozumieją potrzeby, działają na rzecz mieszkańców nie na rzecz 

Komendanta PSP. 

Radna Teresa Juros zapytała o współpracę między powiatami, o sposób funkcjonowania 

systemu łączności na tym poziomie. 

Komendant PSP poinformował zebranych, iż idea działania Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego funkcjonuje globalnie. Na poziomie kraju zarządza Minister poprzez Komendanta 

Głównego, na poziomie województwa zarządza Wojewoda. Powiatowe Zespoły Zarządzania 

Kryzysowego działają na terenie swoich powiatów. W sytuacjach, kiedy zagrożenia dotyczą np. 

dwóch powiatów zadanie koordynuje Wojewoda. Współpraca odbywa się na poziomie wojewódzkim i 

krajowym. 

Radny Norbert Halupczok stwierdził, iż utrzymywanie straży pożarnych należy do państwa. 

Tymczasem strażacy na własną rękę podejmują różne inicjatywy celem pozyskania środków 

finansowych. Jednostka OSP w Antoniowie każdego roku gromadzi około 10.000 zł dodatkowych 



środków. W roku 2012 zebrano 28.000 zł na nowy samochód. Należy wspierać straż pożarną. Szybkie 

reagowanie, działanie niejednokrotnie ratuje życie ludzkie. 

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Wysdak dodał ze swej strony, iż dzięki inicjatywie 

Komendanta PSP Pana Pawła Kilara, który mówił o potrzebach, możliwościach, działaniach i 

rozwiązaniach stosowanych za granicą  - jest zapis na 2014 -2020 w projekcie RPO Województwa 

Opolskiego, który umożliwia skorzystanie ze środków europejskich. Zarząd Powiatu jest przekonany 

do słuszności przedmiotowej inicjatywy. To praca edukacyjna, uświadamiająca, a nie żebranie. 

Przewodniczący Rady z powodu braku głosów w dalszej dyskusji dotyczącej wsparcia 

finansowego dla Straży Pożarnej zaproponował omówienie pozostałych punktów przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż na str. 4 ww. projektu uchwały w pkt 5 Dział 

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 900005 – „Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu” wystąpił błąd – mylnie wpisano kwotę „57.385 zł”. Winno być „40.000 

zł”. Skarbnik za zaistniałą pomyłkę przeprosiła. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o zmniejszenie kwoty dotacji otrzymanej z funduszy 

celowych o kwotę 172.200 zł – zapis dotyczy pkt. 3, Dział 90008, 2440. Radny poprosił o 

uzupełnienie informacji zawartej na ten temat w uzasadnieniu.  

Ponadto radny zapytał o przeznaczenie środków w dziale „Transport i łączność”. 

Skarbnik Powiatu odpowiadając na powyższe poinformowała zebranych, iż w pkt 1 zmniejsza 

się planowane wydatki majątkowe o kwotę 470.000 zł, następnie w pkt. 3 zmniejsza się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę 669.000 zł, które przenosi się na zwiększenie wydatków bieżących w 

grupie zadań statutowych o kwotę 519.000 zł (remonty na drogach powiatowych, zakup samochodu 

osobowego, odszkodowania). 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 172.200 zł nie zostanie 

wykorzystana z uwagi na fakt, iż zadanie dotyczące rewitalizacji realizowane będzie w mniejszym niż 
zaplanowano zakresie.  

Radny Rudolf Mohlek wyraził niezadowolenie ze stanu dróg powiatowych oraz podziękował 

za wprowadzenia kolejnej zmiany dotyczącej remontu dróg w uchwale budżetowej. Wyraził ponadto 

nadzieję, iż w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku znajdą się środki na poprawę stanu dróg w 

Powiecie Opolskim. 

Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż Zarząd Powiatu w miarę możliwości 

wszystkie wolne środki przekazuje na remonty dróg powiatowych. Przeniesienia między działami 

dokonuje jednak Rada Powiatu. W najbliższym czasie odbędzie się przetarg na wagę. Być może 

pozostaną wolne środki. 

Starosta dodał, iż zadania należy planować. Rozstrzygnięty zostanie także przetarg na niską 
emisję. W miesiącu sierpniu br. poznamy wykonanie przychodów z tytułu podatków od osób 

fizycznych 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXVIII/203/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wyjaśniono konieczność przygotowania uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (Nr XXVIII/204/13). 

 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu dotacji na 

realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 150.000 zł.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

projekt uchwały. 

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 – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Radna Zofia Kotońska opuściła posiedzenie – obecnych na sali obrad 19 radnych. 

 

d) przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu 
Opolskiego, radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie” (Nr XXVIII/205/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w celu konsolidacji zasad konsultacji z 

mieszkańcami i organizacjami oraz podmiotami z terenu Powiatu Opolskiego opracowano „Zasady i 

tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, radą działalności pożytku 

publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę, iż uzasadnienie jest mało czytelne. Z treści nie wynika, o 

co chodzi w tej uchwale.   

Według radnego uchwała traktuje o zasadach, a nie o elementach – to powoduje niekonsekwencje. 

W Regulaminie § 3 pkt 8 odwołuje się do pkt. 6, którego nie ma. Następnie w § 5 ppkt 9 pojawia 

się słowo „zapis”, które pojawia się potocznie wielokrotnie. Jest to instytucja prawa 

spadkowego. 

Paragraf 6 odwołuje się do otwartych spotkań z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych. W 

tymże paragrafie pojawił się zapis, że „konsultacje przeprowadzane są przez konsultacje”. 

Następnie pojawia się odwołanie do for internetowych. Radny stwierdził, iż nie jest zwolennikiem 

takich form konsultowania się. 
W ppkt 11 nie wpisano kropki na końcu zdania. 

W ppkt 3 powołano się na przeprowadzenie konsultacji przez wyspecjalizowane podmioty. Trudno 

wymyślić sobie taki podmiot – stwierdził radny – rodzi się pytanie, czym taka specjalizacja winna być 
udokumentowana. 

Pan Stanisław Pakos, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował zebranych, iż 
tworząc przedmiotowy dokument posiłkował się opracowaniami zamieszczonymi na stronach 

internetowych. Jego intencją było przedstawienie  jak największej ilości możliwości przeprowadzania 

konsultacji. Jako Naczelnik Wydziału mogę mieć inne zdanie i podtrzymuje wersję przygotowanego 

dokumentu.  

Radny Tomasz Strzałkowski stwierdził, iż przedstawiony projekt uchwały nie powinien 

budzić żadnych zastrzeżeń, żadnych wątpliwości. Nie krytykuję nowatorskich rozwiązań – dodał 

radny, ale dokument winien być dopracowany. Przedstawiona wersja nadaje się do poprawy. 

Starosta poinformował zebranych, iż decyzja należy do Rady Powiatu. W dniu dzisiejszym 

można przyjąć uchwałę, a dokument zmodyfikować w późniejszym czasie. 

Radny Edward Jędra przedmiotowy projekt uchwały może sprecyzować sposób konsultacji. 

Radna Teresa Juros zapytała, czy przedmiotowy projekt uchwały zobligowany jest terminem 

podjęcia. 

Radna Helena Wojtasik zaproponowała, aby w § 7 dopisać „od dnia …”. Według radnej 

przedmiotowy projekt uchwały winien zostać poprawiony, dopracowany i przyjęty na kolejnej sesji. 

Radny Tomasz Strzałkowski stwierdził, że ta poprawka nie rozstrzyga zasadniczych błędów w 

projekcie uchwały. 

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował, aby w dniu dzisiejszym przedmiotowy 

projekt uchwały wycofać z porządku obrad, a ewentualne uwagi radni przesłali drogą elektroniczną. 



Przewodniczący Rady powyższą propozycję poddał pod głosowanie, w wyniku którego 19 

radnych głosowało „za” wycofaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, radą działalności pożytku 

publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Uchwała została wycofana. 

 

e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na rok 2013 (Nr XXVIII/206/13). 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 

przechowywanie w strzeżonych portach lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych 

wyznaczonych przez Starostę Opolskiego statków lub innych obiektów pływających na rok 2013 na 

terenie Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

f) przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego (Nr XXVIII/207/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy, 

Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie oraz Rzymskokatolickiej 

Parafii św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

projekt uchwały. Dotacja zaproponowana przez obie komisje to przyznanie każdej parafii po 79% 

wnioskowanej kwoty. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXVIII/208/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z przekazaniem przez 

Wojewodę Opolskiego skargi na działalność Starosty Opolskiego, Rada zleci Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o przyznanie wynagrodzenia za 

odstąpienie od holowania pojazdu. 

Komisja Rewizyjna przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXVIII/209/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z przekazaniem przez 

Wojewodę Opolskiego drugiej skargi na działalność Starosty Opolskiego, Rada zleci Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o przyznanie 

wynagrodzenia za parkowanie pojazdów. 

Komisja Rewizyjna przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 



Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 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 zapoznał zebranych z pismem Burmistrza Prószkowa 

WGR.6822.8.2011.GG z dnia 12.06.2013 r. (data wpływu 18.06.2013 r.) w sprawie nabycia na rzecz 

Gminy Prószków nieruchomości wykazanych w Uchwałach Rady Powiatu Opolskiego podjętych  

w dniu 22.04.2013 r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż na Apel Rady Powiatu 

Opolskiego dotyczący zaniechania rozbudowy Elektrowni Opole odpowiedziało Ministerstwo Skarbu 

Państwa pismem DPS-PZ-5232-4/13 (MSP/DPS/787/13) z dnia 13.05.2013 r., Kancelaria Sejmu 

pismem BKI-141-12062/13 z dnia 14.05.2013 r. oraz Pani Janina Okrągły, poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 6.06.2013 r. - data wpływu 14.06.2013 r.).  Pisma do 

wglądu. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem Pani Zinaidy Andruszkiewicz z 

dnia 17.05.2013 r. (data wpływu 23.05.2013 r.) w sprawie remontu budynku położonego w Dąbrowie 

przy ul. Ciepielowickiej 13 i kupna lokalu stanowiącego własność Powiatu Opolskiego oraz z treścią 
odpowiedzi na powyższe. 

 

W dalszej części obrad w dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Anna Raida w sprawie lokalu do sprzedaży z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny w 

Dąbrowie. 

Radny Tomasz Strzałkowski w sprawie konkursów ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury, 

kultury fizycznej. 

Radna Helena Wojtasik w sprawie konkursów ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury, kultury 

fizycznej. 

Rady Norbert Halupczok w sprawie ustawy o kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi. 

 

Ad. 10 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.10 wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Andrejczuk 

 


