
Protokół Nr XXX/2013 

z trzydziestej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 26 września 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 XXX-tej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie 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 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) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. 

określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

e) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego, 

f) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego. 

 

7. Informacja dotycząca scalania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki i w gminie Łubniany. 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

9. 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 

XXIX/2013 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 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 Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 

 
W trakcie obrad sesji przybyli następujący radni: Pan Krzyszof Cebula, Pani Elżbieta 

Stolarczuk, Pani Helena Wojtasik i Pani Agnieszka Zakrzewska-Kubów – obecnych na sali 23 

radnych. 

 
Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr 
XXX/217/13). 

 



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 o wydatki w rozdziale 757 dziale 900 – kwota 41.500 zł 

przeniesiona została na wydatki majątkowe.  

Skarbnik poinformowała, iż kwota 33.000 zł przeznaczona została m.in. na wykonanie 

instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz rewitalizację terenów 

zielonych wokół placówki. Zadania inwestycyjne mają szansę w roku 2014 na dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast kwota 41.500 zł wynika ze zmniejszenia 

się oprocentowania kredytów bankowych. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o kwotę 2.000 zł na promocję powiatu 

Skarbnik wyjaśniła, iż kwota została pozyskana w roku 2012 od darczyńców. Nie 

wprowadzona do budżetu powiatu ubiegłego roku została sklasyfikowana, jako nadwyżka w budżecie 

powiatu. Zgodnie z wolą darczyńców zostanie przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 

dzieci z Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Wygodzie (Ukraina). Kwota ta 

do tej pory nie została wydatkowana.   

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o wydatki majątkowe w Dziale Ochrony Środowiska - 

kwota 7.500 zł. 

Skarbnik poinformowała, iż środki przeznaczone zostały na Dom Dziecka w Tarnowie 

Opolskim. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o kwoty przeznaczone na monitoring wskaźników. 

Skarbnik wyjaśniła, iż konieczność przeprowadzenia monitoringu projektu pn. „Ograniczenie 

niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” wynika z zapisu w umowie 

dotyczącej przedmiotowego projektu. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał czy kwoty przeznaczone na remonty dróg na terenie 

gminy Ozimek zostały już wydatkowane. 

Skarbnik wyjaśniła, iż mowa jest o środkach planowanych do realizacji. 

Radny Tomasz Strzałkowski dodał, iż ma nadzieję na remont chodnika przy ul. Kolejowej w 

Ozimku. 

Starosta zabierając głos w dyskusji dodał, iż kwota 2.000 zł pozyskana od darczyńców 

pierwotnie była przeznaczona na przyjazd dzieci z Ukrainy na letni wypoczynek. Z uwagi na trudności 

związane z procedurą wizową projekt nie został zrealizowany. W październiku br. przybędzie na 

Dzień Edukacji delegacja z Ukrainy. Zgromadzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup 

ww. sprzętu, a delegacja z Powiatu Dolina zabierze go dla dzieci. 

 

Przybył radny Tomasz Gabor – obecnych na sali obrad 24 radnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 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 XXX/218/13). 
 

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 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

c) zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. 
określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

(Nr XXX/219/13). 
 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż konieczność podjęcia przedmiotowej 

uchwały wyjaśniono w uzasadnieniu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Nr XXX/220/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w 

obrębie Kępa gmina Łubniany. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 24 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

e) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego (Nr XXX/221/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna, przeprowadzając 

postępowanie wyjaśniające, uznała 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 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. Starosta Opolski nie brał udziału w 

głosowaniu. Uchwała została podjęta. 

 

f) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego (Nr XXX/222/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna, przeprowadzając 

postępowanie wyjaśniające, uznała 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 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. Starosta Opolski nie brał udziału w 

głosowaniu. Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 7 Informacja dotycząca scalania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki i w gminie Łubniany. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Staroście Opolskiemu. 

Starosta poinformował zebranych, iż scalanie gruntów rozpoczęło się w 2010 r. na wniosek 

właścicieli „Gospodarstwa Ogrodniczego T. Mularski” Spółka z o. o. Po zakończeniu procesu scalania 

i wymiany gruntów na terenie Powiatu Opolskiego w Gminie Dobrzeń Wielki miało powstać 1000 

miejsc pracy. W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu trudnej i skomplikowanej procedury z 

tym związanej. Niestety w dniu 2 września 2013 r. postanowieniem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego uchylono decyzję scaleniową i przekazano organowi I-szej instancji do ponownego 

rozpatrzenia. Dnia 3 września br. wpłynęło kolejne postanowienie Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia o wszczęciu postępowania 

scaleniowego ze wskazaniem do ponownego rozpatrzenia przez organ I-szej instancji. 



W dalszej części posiedzenia mając na uwadze złożoność prowadzonego postępowania 

scaleniowego Starosta poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Panią Edytę Wenzel-

Borkowską o przedstawienie zagadnienia w formie prezentacji. 

 

Radna Anna Wolny-Miksa zapytała o realny termin rozpoczęcia realizacji inwestycji. 

Pani Edyta Wenzel-Borkowska poinformowała zebranych, iż obecny termin programowania 

to 2015 rok. Tego typu scalanie nie jest realizowane, jako jedyne w województwie opolskim - są także 

dwa mniejsze. Poprzez decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego mają one podobne 

problemy. Wojewoda daje środki budżetowe w wysokości 15%, które w takiej sytuacji nie podlegają 
zwrotowi. Natomiast aby zatrzymać środki unijne należy przedstawić zaistniałą sytuację instytucji 

zarządzającej – Urzędowi Marszałkowskiemu. Korespondencja w tej sprawie została już 
przygotowana. Ponadto poprzez Ministerstwo Rolnictwa, a następnie przez budżet państwa dokonać 
przesunięcia środków finansowych na następny okres programowania. Postępowania spadkowe trwają 
około jednego roku.   

Radna Anna Wolny-Miksa zapytała o możliwość odwołania się od błędnych decyzji wyższych 

instancji. 

Pani Edyta Wenzel-Borkowska wyjaśniła, iż jako administracja nie możemy się odwołać. 
Starosta poinformował zebranych, iż po otrzymaniu pierwszego postanowienia uchylającego 

decyzję scaleniową odbyło się spotkanie z Panem Marcinem Mularskim, który zadeklarował chęć 
dalszej współpracy.  

Pani Edyta Wenzel-Borkowska zwróciła uwagę na nieefektywne prowadzenie produkcji rolnej 

przez jednego z właścicieli gruntów, którzy nie wyrażają zgody na scalenie.  

Scalanie nie jest procedurą, która daje pieniądze. Działa w zupełnie innym obszarze. Dotyczy 

poprawiania i rozwijania możliwości gospodarowania. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o kwotę środków pozyskanych z funduszy europejskich 

na przedmiotową procedurę oraz czy rok 2015 jest terminem granicznym dla prac scaleniowych czy 

też prac poscaleniowych. 

Pani Edyta Wenzel-Borkowska wyjaśniła, iż złożony wniosek opiewał na prace geodezyjne, 

czyli uzyskanie decyzji o scaleniu i zagospodarowanie poscaleniowe. Zagospodarowanie 

poscaleniowe nie zostało podjęte, gdyż nie posiadamy ostatecznej decyzji w obrocie prawnym. Środki 

przewidziane na wydatkowanie to kwota około 1.200.000 zł. Nie zostały one do tej pory wydane. 

Będziemy aplikować, zrobimy drugi projekt już tylko na zagospodarowanie poscaleniowe. Rok 2015 

jest terminem na rozliczenie. Mamy świadomość, iż nie zdążymy przeprowadzić zagospodarowania 

poscaleniowego. Będziemy zatem aplikować o niewykorzystane środki. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o autora opinii. 

Starosta poinformował, iż tematem zajmowała się Pani Małgorzata Góreczna, radca prawny 

Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Pani Małgorzata Góreczna poinformowała zebranych, iż na zapytanie Naczelnika Wydziału 

Geodezji i Kartografii udzieliła odpowiedzi merytorycznej przedstawiając jedynie możliwości. 

Radny Konrad Dendera stwierdził, iż przedsięwzięcie i ogrom prac z tym związanych może 

okazać się daremne, jeżeli nie nastąpi porozumienie z czterema podmiotami. 

Pani Edyta Wenzel-Borkowska poinformowała zebranych, iż strony w każdym momencie 

sprawy mogą złożyć zażalenie. Analizując wyroki sądu dotyczące scaleń na terenie Polski dowiedzieć 
się można, iż w tej sprawie w różnych województwach są wydawane odmienne wyroki sądu.  

Radny Konrad Dendera zapytał o sens rozpoczęcia procedur, zanim przeprowadzone zostały 

rozmowy z ludźmi. 

Pani Edyta Wenzel-Borkowska wyjaśniła, iż Starosta zgodnie z prawem winien realizować 
tego typu zadania. Nie ma prawa odmówić. Poza tym na prace geodezyjne wydano już 366.000 zł. 

Starosta poinformował zebranych, iż na zakończenie procesu scaleniowego, po 

wyeliminowaniu uchybień, Starosta może wydać decyzję scaleniową. 
Pani Edyta Wenzel-Borkowska poddała pod rozwagę zaangażowanie w sprawę mediatora. 

Starosta dodał, iż przedmiotowa inwestycja jest dobrodziejstwem na wieki, możliwością 
rozwoju lokalnej społeczności, gwarancją nowych miejsc pracy, pozyskania cennego inwestora.  

Radny Tomasz Gabor poinformował zebranych, iż Pan Mularski zainwestował dotychczas w 

ten projekt ok. 11 mln. zł. Nie zamierza wycofywać się z projektu. 



Przewodniczący Rady podziękował Pani Edycie Wenzel-Borkowskiej za przygotowanie i 

przedstawienie prezentacji. 

 

Ad. 8 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 29 sierpnia 2013 r. przekazał Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz na jego ręce informację o przebiegu wykonania budżetu za I-sze 

półrocze 2013 r. Informację radni otrzymali pocztą. 
W dniu 20 września 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podjęła uchwałę Nr 

396/2013 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) radni 

otrzymali, przedłożony przez Zarząd Powiatu „Raport z realizacji powiatowego programu ochrony 

środowiska za lata 2011-2012” celem zapoznania się. Raporty z wykonania programu ochrony 

środowiska Zarząd Powiatu sporządza i przedstawia Radzie Powiatu, co dwa lata. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w dniach 16 – 19 

września 2013 r. delegacja radnych przebywała na Ukrainie. Starosta Opolski i Starosta Doliński 

podpisali akt o przyjaźni i współpracy. Było to dopełnianie  umowy podpisanej w roku 2006. 

Podwójna umowa wynika z faktu, iż na Ukrainie zadania samorządowe i rządowe wykonuje dwóch 

starostów - osobno z zakresu administracji rządowej i samorządowej. 

 

Ad. 9 Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.50 wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady XXX sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 


