
Protokół Nr XXXII/2013 

z trzydziestej drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 29 listopada 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 XXXII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

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

obrad Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad: 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”, 

b) wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

lata 2014-2016, 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

d) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej, 

e) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, 

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

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym 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 XXXI/2013 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r.  
Ponieważ żaden z radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. Protokół 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” (Nr XXXII/230/13). 
 

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

publicznego i o wolontariacie przygotowano „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. 



Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy przykładowy wzór wniosku może stanowić 
integralną część uchwały. Jeden z wyroków stanowi, iż tego typu wnioski nie mogą być załącznikiem 

do uchwały, co jest pewnym utrudnieniem dla zainteresowanych. 

Ponadto radny zwrócił uwagę, iż w podstawie prawnej wyrazy „o samorządzie powiatowym” winny 

być wpisane po dacie „z dnia 5 czerwca 1998 r.”.  

Radca prawny, Pani Małgorzata Dobrowolska odpowiadając na powyższe stwierdziła, iż 
wyrok jest jej oraz Naczelnikowi Spraw Obywatelskich znany. Biorąc powyższe pod uwagę nie 

napisano w projekcie uchwały, że jest to wniosek obowiązujący, lecz przykładowy wzór wniosku. 

Celem uaktywnienia społeczeństwa przygotowano dokument stanowiący niejako pomoc. Nie ma 

pewności, w jaki sposób przyjęty zostanie przedmiotowy dokument przez nadzór wojewody. 

Podjęliśmy ryzyko mając na względzie uaktywnienie społeczeństwa i użyliśmy wyrazu 

„przykładowy”  mając nadzieję, że to wystarczy, aby wykazać wojewodzie, iż nie wykroczyliśmy 

poza swoje kompetencje, bo nie stanowimy wiążącego obowiązującego wzoru wniosku lecz dajemy 

przykład – wyjaśniła radca. Jeśli złożony wniosek nie będzie zgodny z wnioskiem przykładowym to 

będzie również rozpatrywany. 

Radny Edward Jędra zapytał, czy wkład własny wnioskodawcy na realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na poziomie 25% nie jest za niski. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż prawdopodobnie wnioski na inicjatywę lokalną nie będą zbyt 

wysokie, co jest równoznaczne z tym, iż dofinansowanie Powiatu Opolskiego będzie ograniczone. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

b) wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na lata 2014-2016 (Nr XXXII/231/13). 

 

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

publicznego i o wolontariacie przygotowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z 

uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały w tej sprawie wynika, iż projekt programu został 

poddany konsultacjom w dniach od 14 października do 4 listopada 2013 r. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę, iż w pkt. 6 – zadania priorytetowe - od kilku lat 

zapisane są zadania nakierunkowane na profilaktykę HIV i AIDS. Zapis jest z roku na rok jedynie 

przepisywany, także ze Sprawozdania rocznego jakie przedstawia Radzie Powiatu Opolskiego, 

Sanepid nie wynika, aby powiat był dotknięty epidemią. Czy jest to problem, czy stosowana jest jakaś 
profilaktyka? – zapytał radny. Przedmiotowy dokument jest wyjątkowo dobrze opracowany - zwięzły, 

konkretny, precyzyjny. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Stanisław Pakos poinformował, iż na terenie 

Powiatu Opolskiego występują przypadki zachorowań. Środki, jakimi dysponuje Powiat w zakresie 

promocji zdrowia są niewystarczające. Problem jednak występuje i nie należy go bagatelizować. 
Wicestarosta dodała, iż w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Opolskiego 

organizowane są szkolenia dotyczące zagrożenia, profilaktyki dla nauczycieli, pedagogów szkolnych 

oraz psychologów. W województwie opolskim odnotowano 378 zachorowań na HIV. To bardzo 

poważny problem, szczególnie wśród ludzi młodych. 

Radny Rudolf Mohlek potwierdził, iż organizowane były szkolenia dla młodzieży. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Nr XXXII/232/13). 
 



Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

położonej w Tułowicach. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radna Helena Wojtasik zapytała o zainteresowanie kupnem przedmiotowej nieruchomości. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Pan Tadeusz Dziubałtowski 

poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie posiada takiej wiedzy. Być może po ogłoszeniu przetargu 

pojawią się ewentualni nabywcy. Dyrektor szkoły zgłosił zbędność nieruchomości. Trwały zarząd nie 

zostanie wygaszony przez 18 miesięcy.  

Radna Helena Wojtasik zapytała również o atrakcyjność terenu. Według radnej podmokły 

teren i sąsiedztwo stacji transformatorowej nie czyni tej nieruchomości zbyt atrakcyjnej. 

Pan Tadeusz Dziubałtowski poinformował, iż działka nie jest najgorsza. Bliskość 
transformatora nie stanowi większego obciążenia. Problemem są ruiny po spalonym budynku. Bez 

wątpienia teren niezagospodarowany byłby atrakcyjniejszy. 

Radna Alicja Trychan dodała, iż ewentualnych nabywców może przyciągnąć cena 

nieruchomości. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

d) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej (Nr 
XXXII/233/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował również 
projekt uchwały w sprawie obciążenia działki położonej w Tułowicach bezpłatną służebnością 
gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 633/6. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Norbert Halupczok poinformował radnych, iż Komisja Polityki Gospodarczej 

proponuje zmianę przedmiotowego projektu uchwały poprzez wykreślenie w § 1 wyrazu „bezpłatną”. 

Pan Tadeusz Dziubałtowski wyjaśnił, iż według Kodeksu Cywilnego można ustanowić 
„płatną” lub „bezpłatną”- zatem dopuszcza „bezpłatność”. Zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami ustanawiana służebność jest bezpłatna, ale na rzecz Skarbu Państwa.   

Przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do zapłaty, a następnie sprzedaży. 

Radna Alicja Trychan poinformowała zebranych, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami 

określa jednoznacznie na rzecz kogo jednostka samorządu terytorialnego może ustanawiać nieodpłatne 

ciężary. 

Przewodniczący Rady poddał powyższą propozycję pod głosowanie, w wyniku którego 22 

radnych głosowało „za”. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały uwzględniającego poprawkę 
i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej 

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

jednogłośnie. 

 

e) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego (Nr 
XXXII/234/13). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Prószków w trybie bezprzetargowym lokalu 

mieszkalnego, znajdującego się w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zwrócił uwagę, iż w podstawie prawnej wystąpił błąd. W miejsce 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) winno być wpisane „tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). 



Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr 
XXXII/235/13). 

 

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 odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXII/236/13). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu dołączonym do projektu 

uchwały wyjaśniono konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały, co wynika 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 22 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

Ad. 7 Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  
 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem (stanowiskiem) Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Departament Dróg i Autostrad Nr pisma TA-2mz-075-

133198/13 ESOD: 133198 z dnia 20.11.2013 r. (data wpływu 25.11.2013 r.)  

w sprawie inicjatywy Rady Powiatu Opolskiego dotyczącej budowy obwodnicy miejscowości 

Grodziec gm. Ozimek, woj. opolskie oraz pismem z Kancelarii Sejmu BKI-141-12062/13  

z dnia 18.11.2013 r. (data wpływu 26.11.2013 r.) w tej samej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 

2014 rok został przesłany wszystkim radnym celem zaopiniowania.  

Kolejna sesja planowana jest na 19 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół w Tułowicach. 

 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał o odzew parlamentarzystów województwa opolskiego na 

apel radnych powiatu, dotyczący podjęcia prac nad zmianami prawa farmaceutycznego. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy korespondencji  

w tej sprawie. 

 

 Następnie radny Tomasz Strzałkowski zaproponował, żeby w miesiącu styczniu lub lutym 

2014 roku rozpocząć konkursy dla organizacji pozarządowych, aby w przypadku niewykorzystanych 

środków wrócić do tematu w okresie letnim. 

 

Radna Agnieszka Zakrzewska-Kubów zapytała o odbudowę zawalonej drogi Gracze-Góra - 

jak wygląda sytuacja finansowa, kiedy rozpoczną się prace budowlane. 

 

Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu zwrócił się do Wojewody Opolskiego oraz 

Marszałka Województwa Opolskiego o dofinansowanie remontu tejże drogi. Wojewoda odpisał, że 

nie posiada środków na ten cel, może przekazać środki w ramach zarządzania kryzysowego jedynie na 

skutki związane z kataklizmem, żywiołami, a przedmiotowa droga nie kwalifikuje się do wsparcia  

z tego tytułu. 

 



Radny Norbert Halupczok poinformował zebranych, iż w mediach przeprowadzono ranking 

na najwyższe poparcie społeczeństwa - wygrali strażacy. 

Ponadto poinformował, iż w trakcie przeglądu obiektu szpitala św. Rocha w Ozimku stwierdzono, iż 
pomieszczenia będące we władaniu Starostwa Powiatowego w Opolu są niedostępne w godzinach 

wieczornych i nocnych. W razie zagrożenia pożarowego nie byłoby możliwe dotarcie do tych 

pomieszczeń, ani kontaktu z osobą za nie odpowiedzialną.  
Następnie radny poinformował zebranych, iż obok starego budynku szpitala wykonano nową drogę 
pożarową. Krawężniki przy drodze mają wysokość ok. 20 cm. Każdy wóz pożarniczy, który tam 

wjedzie uszkodzi oponę. 
 

Starosta wyjaśnił, iż droga pożarowa, o której wspomniał radny, nie jest drogą powiatową.  
Natomiast odpowiadając na uwagę dotyczącą dostępności do pomieszczeń szpitala Starosta stwierdził, 

iż dyrekcja szpitala jest w posiadaniu numerów awaryjnych do osób dysponujących kluczami do ww. 

pomieszczeń. 
 

Radny Rudolf Mohlek podziękował za wytypowanie do remontu drogi powiatowej na odcinku 

Wołczyn-Murów. Wniosek został przygotowany perfekcyjnie i otrzymał najwyższą notę w możliwej 

punktacji. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Następnie Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.00 wypowiadając formułę 
„Zamykam obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 


