
 

 
Protokół Nr XXXI/2013 

z trzydziestej pierwszej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 31 października 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 XXXI sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

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

stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) prawomocności obrad, Przewodniczący 

zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu,  

b) 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, 

c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, 

d) stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości 

Grodziec, gm. Ozimek, woj. opolskie, 

e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 

2014r., 

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

g) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek sesji. Radni przyjęli go jednogłośnie (21 

głosami). 

 
Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji.  

Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (21 głosami). 
 

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

(w załączeniu).  

 

Przybyła jedna osoba. 

 

Ad. 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu (Nr XXI/223/13) 
Przewodniczący poinformował, iż w związku z realizacją przez Wydział Komunikacji zadań 
wprowadzonych ustawą, a dot. publicznego transportu zbiorowego,  dokonano wpisu do ww. 

regulaminu pozwalającego na wykonywanie  powierzonych w przepisach prawa zadań. 



Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Ww. uchwałę (Nr XXXI/223/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 
b) 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 XXI/224/13) 
W związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków w kwocie 31.200,00 zł z 

zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zasadnym jest przesunięcie środków na 

zadanie związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, ze 

względu na duże potrzeby osób niepełnosprawnych w tym zakresie – poinformował Przewodniczący. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych  

Komisja Budżetu i Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały i nie wniosły uwag do jego 

treści. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o przyczynę niewykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 

środków z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Skarbnik wyjaśniła, iż wynika to  

braku chętnych z terenu powiatu opolskiego do korzystania ze środków, bądź niespełnienia warunków 

przez osoby zainteresowane.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 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. 

Ww. uchwałę (Nr XXXI/224/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 
c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu (Nr XXI/225/13) 
Przewodniczący poinformował, iż maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym 

wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym 

stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podwyższenie 

stawek opłat jest zasadne z uwagi na wzrost cen w zakresie transportu, w szczególności podwyżek cen 

paliw.  
Komisja Polityki Gospodarczej oraz Budżetu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. 

W związku z zapowiadanym przez jednego z przedsiębiorców zamiarem rozwiązania umowy, radny 

Strzałkowski zapytał o sposób zapewnienia przez Powiat zadania związanego z usuwaniem oraz 

przechowywaniem na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na 

terenie Powiatu Opolskiego. Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, że umowa  pomiędzy 

Powiatem Opolskim a firmą została rozwiązana. Nadal natomiast Powiat współpracuje z firmą p. 

Mamczyńskiego, który mimo, że rozważał rozwiązanie umowy, wycofał się z tego pomysłu.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Ww. uchwałę (Nr XXXI/225/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 
d) stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości 

Grodziec, gm. Ozimek, woj. opolskie (Nr XXI/226/13) 
Przewodniczący przypomniał o korzyściach płynących z budowy obwodnicy tj. zmniejszeniu 

natężenia ruchu tranzytowego w centrum Grodźca,  niższej emisji spalin oraz mniejszym poziomie 

hałasu, poprawie bezpieczeństwa ruchu i warunków zamieszkiwania w m. Grodziec oraz 



zahamowaniu niszczenia budynków mieszkalnych i innych lokali skoncentrowanych w okolicy drogi 

krajowej nr 46 Kłodzko-Opole-Częstochowa.  

Chcąc wyrazić solidarność ze społecznościami powiatu opolskiego, a w szczególności z mieszkańcami 

miejscowości Grodziec w gminie Ozimek, przez teren której ma przebiegać bardzo ruchliwa droga, 

oraz stojąc na stanowisku, że budowa obwodnicy jest bezwzględną koniecznością, przygotowano 

niniejszy projekt uchwały Rady Powiatu Opolskiego. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Opolskiego 

dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj. opolskie. 

Ww. uchwałę (Nr XXXI/226/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 

e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 
2014r. (Nr XXI/227/13) 
Funkcjonowanie aptek całodobowych na terenie miasta Opola nie zwalnia Rady Powiatu Opolskiego z 

obowiązku ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, dlatego też przygotowano projekt uchwały w tej 

sprawie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby w paragrafie 2 uchwały i w załączniku nr 2 do tejże 

uchwały zmienić liczbę pojedynczą słowa „niedzielę” na mnogą. W przeciwnym wypadku z treści 

uchwały wynika, że apteki będą dyżurować przez jedną niedzielę w roku, a nie dwie.  

Przewodniczący poddał po głosowanie ww. poprawkę. Radni przegłosowali ją jednogłośnie (22 

głosami). 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014r.  
Ww. uchwałę (Nr XXXI/227/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr 
XXI/228/13) 
Przewodniczący przypomniał, że Zarząd przygotował propozycję zmian w tegorocznym budżecie. W 

uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały szczegółowo wyjaśniono potrzebę dokonanych 

zmian.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o: 

1) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w: 

-  Dziale 600 – „Transport i łączność” § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. 

Skarbnik poinformowała, iż wpływy te dotyczą składników majątkowych o niewielkiej wartości, w 

przypadku sprzedaży środków trwałych o dużej wartości ZDP w Opolu musiałby zwrócić się do 

Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na ich sprzedaż. 
- Dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa” § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych”. 

Skarbnik poinformowała, iż działkę w Prószkowie sprzedano drożej niż planowano. 

- Dziale 750 –„ Administracja Publiczna”  § 2360- „ Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umowami”  

Skarbnik poinformowała, że są to zadania realizowane w ramach Skarbu Państwa. 

- Dziale 756 § 0490 – „ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. 

Skarbnik wyjaśniła, iż zwiększenie wpływów o kwotę 13.000 zł wynika z pobieranych opłat przez 

ZDP w Opolu.  

2) zmniejszenie planowanych wydatków Powiatu w : 

- Dziale 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. 

Skarbnik wyjaśniła, iż zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 31.000 zł wynika 

z przeprowadzonych przetargów. 

- Dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona powietrza” Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu”  



Skarbnik wyjaśniła, iż zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 48.261zł wynika z 

rozstrzygniętego przetargu i zmianą dofinansowania zadania inwestycyjnego oraz rezygnacji z 

realizacji jednego zadania.  

- Dziale 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. 

Skarbnik wyjaśniła, iż zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 110 000 zł wynika 

z przeniesienia wolnych środków po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości  

248.000 zł, na dwa nowe zadania w wysokości 107.000 zł. Kwotę 110 000 zł przenosi się na 

zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. 

Ww. uchwałę (Nr XXXI/228/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXI/229/13) 
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 XXXI/229/13) radni podjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Przewodniczący przypomniał, iż radni otrzymali przed sesją informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Powiecie Opolskim w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach egzaminów, o 

których mowa w ustawie o systemie oświaty. 

 

Następnie zapoznał radnych z pismem w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych (pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego Nr RP.0033.1.2013 MA z 28.06.2013) 

oraz z informacjami o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez:  

- Wojewodę Opolskiego pismem Nr I.414.1.178.2013 z dnia 23 10.2013, 

- Starostę Opolskiego pismem Nr rp.2124.6.2013.AR z dnia 30.10.2013 r., 

- Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr AP/072-19/13 z dnia 28.10.2013 r. 

- Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem Nr PAP/072-202/13/ZA z dnia  

24.10.2013 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem Nr AP/077-9/13 z dnia 25.10.2013 r., 

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem Nr KPAP/5141-12/13/BH z dnia 10.07.2013 r. 

 

Z pism wynika, że przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych nie wykazały naruszenia prawa. 

Jednak u niektórych osób stwierdzono pewne błędy w wypełnianiu oświadczeń, informacja o nich 

została radnym przekazana. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o możliwość zaproszenia na sesję Naczelnika Urzędu Skarbowego 

bądź pracownika merytorycznego, w związku z wątpliwościami radnych dot. wypełniania oświadczeń 
majątkowych. Starosta poinformował, iż Zarząd postara się zaprosić przedstawiciela Urzędu 

Skarbowego na początku przyszłego roku. 

 

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał następującą korespondencję: 
- pismo Wojewódzkiego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Opolu w sprawie sprzedaży z 

bonifikatą nieruchomości położonej w Turawie o łącznej powierzchni 4,0109 ha, należącej do Skarbu 

Państwa  i pozostającej w użytkowaniu ww. Zrzeszenia. Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował Przewodniczącego Rady pismem z dnia 28.10.2013 r., że 

wnioskodawca wycofał ww. wniosek, uzasadniając to tym, że zamierza dokonać podziału 

geodezyjnego nieruchomości i że nowy wniosek będzie dotyczył nowo wydzielonej części terenu. 

- stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie możliwości finansowania lokalnych 

inwestycji drogowych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Przewodniczący odczytał je radnym. 



- pismo (do wiadomości) z dnia 28.10.2013 r. Pani Sołtys Brynicy Korneli Patrzek skierowane do 

Marszałka Województwa Opolskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 

sprawie uciążliwości związanych ze stanem drogi wojewódzkiej nr 461.    

 

- Uchwałę Nr XXXV/327/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie 

przekazania petycji w związku z planowaną sprzedażą części szpitala w Ozimku. Przewodniczący 

odczytał ją radnym i poprosił Starostę o kilka słów uzupełnienia. 

Starosta poinformował, iż ww. uchwałę otrzymała Wicestarosta Opolski, Pani L. Płoszaj na sesji Rady 

Miejskiej w Ozimku w dniu 28 października 2013 r. Z załącznika do uchwały, który jest petycją 
mieszkańców gminy Ozimek wynika, iż najważniejsze są pieniądze, które otrzyma Powiat ze 

sprzedaży części dzierżawionej przez Szpital św. Rocha w Ozimku. Oferta zakupu przez EMC części 

szpitala podyktowana jest planowanym procesem inwestycyjnym i rozszerzeniem działalności 

szpitala. Nie tylko nie ograniczy to dostępu do dotychczas realizowanego zakresu działalności, ale 

biorąc pod uwagę m.in. plan zwiększenia bazy rehabilitacyjnej, znacznie go poszerzy. Jeśli EMC nie 

zmodernizuje placówki, to będzie zmuszony zrezygnować z dalszego prowadzenia  działalności. 

Powiat umarzał wszystkie pożyczki, które otrzymywał SP ZOZ w Ozimku i nadal spłaca 

zobowiązania po zaciągniętym kredycie na spłatę długów byłego szpitala, nie licząc kosztów  

utrzymania szpitala. 

 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny T. Strzałkowski – w sprawie wniosku EMC o nabycie budynku szpitala w Ozimku.  

Z informacji z przebiegu pracy Zarządu Powiatu Opolskiego, przedstawionej na sesji w dniu 26 

września 2013 r. wynika, iż EMC złożył w dniu 6 sierpnia 2013 r. wniosek o nabycie budynku szpitala 

w Ozimku. Radny na skierowane przez niego w dniu 7.10.2013 r. do Zarządu Powiatu zapytanie czy 

wpłynął wniosek EMC o nabycie całości lub części szpitala, uzyskał informację podpisaną przez 

Starostę, że żaden wniosek nie wpłynął. Radny pokazał pismo w tej sprawie.   

Starosta wyjaśnił, że wniosek złożony przez EMC 6 sierpnia 2013 r. dotyczył sprzedaży całości 

budynku, na co Zarząd nie wyraził zgody. Natomiast do dzisiaj nie wpłynął wniosek o nabycie części 

dzierżawionej przez Szpital św. Rocha.  

Radny raz jeszcze zabrał głos w tej sprawie informując, iż jego pytanie dotyczyło zarówno sprzedaży 

całości jak i ewentualnie części obiektu.  

- radny T. Strzałkowski – w sprawie sprzedaży budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu.  

Starosta poinformował, iż do 7 listopada jest termin składania ofert. Jest to już III przetarg na sprzedaż 
budynku. 

- radny T. Strzałkowski -  w sprawie wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu Opolskiego o 

wystąpienie na piśmie do poszczególnych parlamentarzystów z prośbą o udzielenie informacji w 

sprawie podjętych przez nich działań zmierzających do realizacji postulatów zawartych w apelu z dnia 

16 maja 2013 r. dot. podjęcia prac nad zmianami prawa farmaceutycznego. 

- radna E. Stolarczuk – w sprawie przychodów z kar pieniężnych naliczanych z tytułu ważenia 

pojazdów na wagach.  

Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że wpływy z kar dostaje zarządca danej drogi. Na dziś Powiat 

nie dysponuje żadną wagą. Pierwszy taki punkt dynamicznego ważenia pojazdów zostanie otwarty w 

Graczach i jego budowa została wszczęta na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego.   

- radna E. Stolarczuk – w sprawie zakresu prac remontowych przy zakręcie w Graczach koło kościoła. 

Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że będzie robione odwodnienie terenu, na realizację całego 

zadania zabraknie jednak środków. 

- radna E. Stolarczuk – w sprawie pozyskania środków na odbudowę zawalonych dróg w Graczach na 

skutek osuwiska ziemi w lipcu 2011 r. Starosta poinformował, że prawdopodobnie Powiat otrzyma od 

Samorządu Województwa Opolskiego część środków na budowę drogi w Graczach. Inwestycja 

przewidziana jest do realizacji w całości w 2014 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel środków 

finansowych z zewnątrz bądź w dwóch etapach, jeśli nie uda się otrzymać dodatkowych środków np. z 

Ministerstwa Transportu Drogowego. 

- radna E. Stolarczuk – w sprawie wycięcia tarniny z poboczy dróg. Radna poinformowała, że 

włodarze gminy Niemodlin zarzucają Wydziałowi Ochrony Środowiska brak pozwolenia na wycięcie 

tarniny z poboczy dróg. Naczelnik Parfimczyk poinformował radną, że do tej pory żaden wniosek z 



Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nie wpłynął. Jeśli z uzasadnienia będzie wynikało, że wycięcie 

tarniny umożliwi przejezdność drogi, to zezwolenie zostanie wydane. Starosta dodał, iż często na 

sesjach gmin słyszy się skargi na starostwo, dlatego też pismo w sprawie kompetencji starostwa 

zostanie wystosowane do rad gmin z prośbą o zapoznanie radnych gmin z jego treścią.  
- radny K. Dendera – w sprawie postępu prac scaleniowych w Świerkach.  

Starosta poinformował, że trwają prace związane z ustalaniem wszystkich stron biorących udział  

w scaleniu gruntów, mediator do negocjacji ze stronami zostanie wprowadzony w kolejnym etapie. 

- radny N. Halupczok – w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku. Starosta 

poinformował, iż środki na I etap remontu małego boiska zostały przekazane. Dalsza realizacja 

zadania ma się odbywać w następnych latach. Skarbnik dodała, że Gmina zwróciła się do Starostwa z 

wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel w 2013 r. Środki zostały zabezpieczone. Uczniowie 

Zespołu Szkół w Ozimku również będą mogli korzystać z tego boiska.  

- radny N. Halupczok – w sprawie zaproszenia radnych do Turawy celem obejrzenia zamulenia 

tamtejszego jeziora. 

- rany N. Halupczok – w sprawie przyznanej nagrody jednostce OSP w Ozimku za działalność w roku 

2012/2013. List gratulacyjny od Ministra Spraw Wewnętrznych został wręczony jednostce w dniu 

21.10.2013 r. podczas specjalnej konferencji w Sejmie RP. Jednostka OSP z Ozimka była jako jedyna 

z powiatu opolskiego i jedna z dwóch z całego województwa 

- radny L. Pietruszka – w sprawie podziękowania dla Zarządu Powiatu Opolskiego za profesjonalne 

zorganizowanie konferencji z dyrektorami szkół i nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela. Radny 

podkreślił świetną atmosferę spotkania i życzył pozostałym samorządom podobnego poziomu i 

oprawy w organizowaniu spotkań. 
- radny K. Dendera – w sprawie prośby o interwencję służb ZDP w Opolu celem udrożnienia  

zerwanego przepustu na drodze Brynica – Grabczok.  

 

Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.11.30 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXXI 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 
 

 


