
 

Protokół Nr XXXIII/2013 
z trzydziestej trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Zespole Szkół w 

Tułowicach o godz. 10.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram obrady XXXIII sesji Rady Powiatu 

Opolskiego IV kadencji.”  

 Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (25 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: 

 

1) wykonania zadań z zakresu administracji rządowej; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013; 

5) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 

6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego; 

8) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie 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; 

10) przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza – paszportem w przyszłość – edycja II 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki; 

11) przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu Opolskiego współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

12) 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; 

13) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu    

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania; 

14) przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. 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. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 

Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (25 głosami). 



 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

 
Ad.6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

1) wykonania zadań z zakresu administracji rządowej Nr XXXIII/237/13) 
W celu zapewnienia właściwej organizacji kwalifikacji wojskowej Wojewoda Opolski proponuje 

powiatowi przejęcie w formie powierzenia niektórych nałożonych na niego zadań – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej należy do właściwości Rady Powiatu.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wykonania zadań z zakresu 

administracji rządowej Nr XXXIII/237/13) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (25 głosami). 

 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr 
XXXIII/238/13) 
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. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o jakie wpływy z usług chodzi w Dziale 854 – „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” w § 0830. Skarbnik poinformowała, że kwota 84.000 zł dotyczy odpłatności uczniów 

z tytułu korzystania z internatu.   

Radny E. Jędra zapytał o zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na drogi powiatowe.  

Skarbnik wyjaśniła, iż w związku z zakończeniem dwóch zadań inwestycyjnych zmniejszono 

planowane wydatki majątkowe o kwotę 667.706,00 zł. Zmniejszeniu uległy również planowane 

dochody majątkowe o kwotę 111.066,00 zł otrzymaną z Gminy Łubniany w związku z rozliczeniem 

zadań.  
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr XXXIII/238/13.  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (25 głosami). 

 

3)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr 
XXXIII/239/13) 
Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę zmiany 

tej uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXIII/239/13. 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (25 głosami). 

 
4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013  

(Nr XXXIII/240/13) 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd przygotował wykaz wydatków niewygasających z 

upływem tego roku – poinformował Przewodniczący Rady. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Nr XXXIII/240/13). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (25 głosami). 

 



5) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014 (Nr XXXIII/241/13): 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 
d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 
f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący przypomniał, iż budżet Powiatu na 2014 r. zostanie uchwalony zgodnie z zapisem § 7 

uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przyjętych procedur, Zarząd przedłożył w dniu 

15 listopada 2013 r. projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok wraz z objaśnieniami. Radni 

otrzymali projekt budżetu na 2014 r. oraz projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekty te zostały przedłożone w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady zwołali posiedzenia, na których zaopiniowano 

przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2014 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej.  

  

ad. a). Przewodniczący poinformował, że zapozna radnych  z projektem uchwały budżetowej 

na 2014 r. Zaproponował, aby odczytać projekt uchwały budżetowej, a zrezygnować z odczytania 

załączników, jako że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały. Radny 

R. Respondek zaproponował, by zrezygnować z czytania uchwały, ponieważ była ona przedmiotem 

wnikliwej analizy na poszczególnych komisjach rady. Radca prawny poinformowała, że uchwałę 
należy odczytać, można zrezygnować natomiast z odczytania załączników 

 

Propozycję Przewodniczącego radni przegłosowali jednogłośnie (25 głosami).  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej (bez załączników). 

 
ad.b). Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą 

nr 589 /2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2014 r. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała ww. opinię Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 r. 

 
Prowadzący poinformował, że z projektem budżetu zapoznały się wszystkie Komisje Rady  

i ostatecznie w dniu 3 grudnia 2013 r. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok. 

 
ad.c). Na wniosek Przewodniczącego Rady, przewodniczący poszczególnych komisji 

zapoznali zebranych z opiniami do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. 

- Pan Krzysztof Cebula – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków, 

- Pan Leonard Pietruszka – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Norbert Halupczok – przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Roman Respondek – przewodniczący Komisji Budżetu - opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków. 

Przewodniczący wyjaśnił, że z przedstawionych przez przewodniczących komisji opinii wynika, że 

nie sformułowano żadnych wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 2014, 

dlatego też nie będą realizowane punkty dot. wniosków komisji, dyskusji nad nimi i głosowania. 



Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radna E. Stolarczuk – w sprawie odmowy Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania kosztów 

naprawy zawalonej, na skutek osuwiska, drogi w Graczach oraz stanowiska Zarządu w świetle 

powyższego. 

Starosta poinformował, iż Zarząd ponownie wystąpi do Zarządu Województwa Opolskiego z prośbą o 

dofinansowanie kosztów naprawy drogi w Graczach. W przeciwnym razie inwestycja ta, której koszt 

wynosi ponad 4 mln zł, będzie musiała być przeprowadzona etapami. I kwartał przyszłego roku 

pokaże jakie oszczędności zostaną po przeprowadzonych przetargach, i wówczas, Zarząd zdecyduje o 

przeznaczeniu tych środków. Na sugestię radnej Stolarczuk odnośnie zaciągnięcia ewentualnego 

kredytu Skarbnik poinformowała, iż  nowy indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia wynika 

ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie w tym roku. Wynika z niej, 

że stosunek sumy planowanych na dany rok spłat kredytów oraz odsetek kredytów od pożyczek do 

dochodów budżetowych ogółem nie może przekroczyć indywidualnie liczonego wskaźnika. Wskaźnik 

indywidualny jest uzależniony od stosunku nadwyżek bieżących powiększonych o dochody 

majątkowe do wydatków bieżących samorządu. Brana pod uwagę jest średnia z trzech ostatnich lat. 

Musimy uważać, by nie przekroczyć dopuszczalnej wartości wskaźnika. Mimo, że zadłużenie Powiatu 

maleje, to relacja dochodów do wydatków bieżących też jest inna- poinformowała Skarbnik 

- Przewodniczący Rady – w sprawie ubezpieczenia dróg powiatowych oraz ewentualnego  zgłoszenia 

inwestycji w Graczach do programu tzw. „schetynówek” na 2015 r., prowadzonych z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  

Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, iż drogi powiatowe nie są ubezpieczone.  

- radny E. Jędra – opowiada się za rozwiązaniem Starosty tj. podziałem zaoszczędzonych po 

przetargach środków. 

- radna E. Stolarczuk – przypomniała, że nawet rozpoczętą inwestycję można zgłosić do 

„schetynówki”. 

- radny T. Strzałkowski – w sprawie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, a konkretnie, 

sprzedaży budynku pokoszarowego położonego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5. Radny uważa,  

iż należy zrobić wszystko, aby sprzedać ww. budynek 

- radny T. Strzałkowski – w sprawie ogólnej kwoty wydatków bieżących (61.783.689 zł) , która  

w porównaniu do ubiegłego roku jest niższa o ok. 3 mln zł. Skarbnik poinformowała, iż spadek ten 

wynika z faktu, iż sporo własnych środków Powiat zainwestował w zadania inwestycyjne, poza tym 

dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono na niższym poziomie. 

Pozostałą po przetargach kwotę będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące.  

Radny zdziwiony jest stosunkowo małą, w porównaniu do ubiegłych lat, liczbą zadań inwestycyjnych. 

ZDP w Opolu nie będzie miało dużo pracy, gdyż zaplanowane zostały tylko dwie inwestycje.  

- radny T. Strzałkowski – w sprawie środków zaliczanych do dotacji po stronie wydatków bieżących  

Powiatu Opolskiego. Skarbnik wyjaśniła, że w ogólnej kwocie bieżących dotacji (7.877.390 zł) 

największą pozycję zajmują dotacje przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, oświatę 
oraz pomoc społeczną.  
- radny T. Strzałkowski – w sprawie zakupu projektora oraz organizację powiatowego konkursu 

„Opolska Magnolia”. Skarbnik wyjaśniła, iż zakup systemu projekcyjnego zaplanowany został do sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu celem przedstawiania różnych prezentacji, 

nagrywania miedzy innymi sesji Rady Powiatu oraz wypożyczania go instytucjom z zewnątrz 

wynajmującym salę, które chcą mieć do dyspozycji pełne wyposażenie.  

Starosta poinformował, iż pomysł zrobienia statuetek z wtopioną magnolią wewnątrz wziął się z faktu, 

iż najpiękniejszy i najstarszy okaz tego drzewa rośnie w parku arboretum w Prószkowie. Radna H. 

Wojtasik dodała ,iż magnolia kojarzy się przede wszystkim z Moszną, a Magnolia Opolska odnosi się 
raczej do województwa opolskiego, a nie do powiatu. Starosta poinformował, iż nagroda nosi nazwę 
„Magnolia Powiatu Opolskiego”, natomiast Moszna znana jest głównie z rododendronów  

i azalii.  

- radny T. Strzałkowski – w sprawie błędnie wpisanej kwoty w uzasadnieniu do projektu uchwały 

budżetowej w Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zamiast 30.000 zł winno być 33.000 zł oraz  



niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie kultury oraz kultury 

fizycznej, zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze względu na słabe 

zainteresowanie organizacji konkursami bądź niespełnienie przez nich wymaganych warunków. 

Starosta poinformował, iż w zależności od zapotrzebowania środki te mogą zostać zwiększone. 

- radny T. Strzałkowski – w kwestii formalnej tj. głosowania osobno każdego wniosku (było ich 22) 

zgłoszonego przez radnych do projektu budżetu. Starosta wyjaśnił, że to były wnioski składane na 

etapie konstruowania budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu dodał, iż z zapisu dot. uchwalenia 

uchwały budżetowej chodzi o wnioski komisji, a takowych nie było. Radny Strzałkowski uważa 

jednak, iż organem uchwalającym budżet jest Rada, a nie Zarząd, dlatego też poddał tę kwestię pod 

rozwagę proponując, by dopracować w przyszłości uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej. Radca prawny wyjaśniła, iż nie ma wątpliwości, że głosowanie każdego 

wniosku osobno odnosi się do wniosków komisji, nie można traktować ppkt f) w oderwaniu od zapisu 

pkt.5. 

- radny K. Dendera  - zaniepokojony jest faktem, iż Zarząd uzależnia przeznaczenie środków 

finansowych na jakiekolwiek zadanie od zaoszczędzonych pieniędzy na przetargach. Taka 

argumentacja jest zauważalna od kilku lat. Starosta poprosił radnych, aby zwrócili uwagę na wielkość 
zaplanowanych na przyszły rok inwestycji. Przypomniał, że Powiat Opolski był jedynym z 

samorządów, który otrzymał w zeszłym roku dofinansowanie aż do trzech inwestycji. Wszystkie 

wnioski opracowywane w Starostwie uzyskują bardzo wysoką punktację. Powiat Opolski uznany jest 

za solidną firmę. Zawsze składane są wnioski na te projekty, do których mamy dofinansowanie z 

gmin. To są aż dwa wnioski, a nie tylko dwa. Trzeba było zaryzykować składając wniosek na remont 

drogi powiatowej Kup –Murów, gdyż nie mieliśmy pewności otrzymania dofinansowania. 18% 

środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje są powodem do dumy, a nie do wstydu. Inne 

powiaty w ogóle nie składają wniosków, bo nie środków na udział własny. Sytuacja nie jest zła i 

mieszkańcy o tym wiedzą. Jestem dumny ze wszystkich moich współpracowników – zakończył swoją 
wypowiedź Starosta. 

- radny R. Mohlek – w sprawie podziękowania za inwestycję drogi Kup-Murów przewidzianą do 

realizacji w przyszłym roku. Radny zapewnia, że zewsząd słyszy pozytywne opinie, że ta droga 

znalazła się w przyszłorocznych inwestycjach. Dużo się robi w kwestii promocji Powiatu, widać 
wyraźnie, że mamy większą siłę przebicia. Martwi tylko pula środków przeznaczonych na remonty 

bieżące dróg. Cieszy fakt, że Skarbnik oraz Zarząd widzą ten problem i poczynią starania, by tych 

środków było więcej. Radny zaapelował, aby remonty dróg, z pozostałych po przetargach środków, 

rozpocząć już w czerwcu, a nie jak to miało miejsce w zeszłym roku, dopiero w sierpniu. 

- radna Z. Kotońska-  wyraziła nadzieję, że niewykorzystane środki z zimowego utrzymania dróg 

Dyrektor ZDP będzie mógł przeznaczyć na remonty bieżące tychże dróg.  

 

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. 

Uchwała (Nr XXXIII/241/13) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014 r. 

została podjęta 23 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się. 
Przewodniczący Rady podziękował Komisjom i Zarządowi za pracę nad przyszłorocznym budżetem.  

 

6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXIII/242/13) 
Przewodniczący poinformował, że Komisje opiniując budżet jednocześnie zaopiniowały projekt 

uchwały w tej sprawie. Nie wniosły uwag, a ostatecznie Komisja Budżetu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 590/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. postanowiła 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/242/13) 23 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.  
 



7) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego 

(Nr XXXIII/243/13) 
Przewodniczący przypomniał, iż kadencja urzędującej obecnie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Powiatu Opolskiego upływa z dniem 1 stycznia 2014 r., w związku z czym Rada Powiatu musi 

delegować dwóch radnych do nowego składu komisji.  
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Powiatu Opolskiego. 

Starosta zgłosił kandydatury radnych Krzysztofa Wysdaka oraz Norberta Halupczoka. 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania. Za kandydaturą 
radnego Krzysztofa Wysdaka głosowało 25 osób, za kandydaturą Norberta Halupczoka głosowały 24 

osoby, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego  

(Nr XXXIII/243/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/243/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 
8) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego  

(Nr XXXIII/244 /13) 
Komisja Rewizyjna opracowała  plan kontroli na rok 2014, dlatego też przygotowano projekt uchwały 

w tej sprawie – poinformował Przewodniczący. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr XXXIII/244/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/244/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 XXXIII/245/13) 
Przewodniczący wyjaśnił, iż w związku z pismem Wojewody Opolskiego  

Nr NK.III.4131.2.6.2013.A.P z dnia 10.12.2013r., dotyczącym zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania nadzorczego wobec Uchwały Nr XXXII/231/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 

listopada 2013 r. w sprawie 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 poinformowano nadzór, że uchwała zostanie zmieniona na 

najbliższej sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

Przyczyną wszczęcia postępowania jest naruszenie art. 5a ust.4 pkt 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez brak wskazania wysokości środków 

planowanych na realizację programu. Organ nadzorczy Wojewody  uznał, że samo wskazanie, że 

środki zostaną określone w ustawie budżetowej jest niewystarczające. Dlatego też przygotowano 

zmianę projektu uchwały, w którym w załączniku do uchwały w pkt IX wprowadzono stosowną 
zmianę przez określenie wielkości środków w kwocie 38.500 zł 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Radny T. Strzałkowski zapytał czy oprócz tego, iż organ nadzoru pytał o planowane środki na 

realizację programu, uzasadnił racjonalność tego zapisu. Radca prawny poinformowała, że niestety 

nie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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 

XXXIII/245/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/245/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 
10) przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza – paszportem w przyszłość – edycja II 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Nr XXXIII/246/13) 



Przewodniczący poinformował, iż projekt ten, realizowany w Liceum Ogólnokształcącym  przy 

Zespole Szkół w Tułowicach, polegać będzie na rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów poprzez 

stworzenie odpowiednich warunków i organizowaniu dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, rozwijaniu dodatkowych zainteresowań ze szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji kluczowych oraz stworzenie warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia do 

świadomego wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu. Wartość projektu wynosi 94.691zł, z 

tego 85% pochodzi z budżetu UE. 

W celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki Urząd 

Pracy w Opolu  wymaga podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Projektu do realizacji. W związku  

z tym przygotowano projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza – paszportem w przyszłość – edycja II 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (Nr XXXIII/246/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/246/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 

11) przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu Opolskiego współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr 

XXXIII/247/13) 
Przewodniczący poinformował, iż projekt ten, realizowany w Publicznym Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół w Ozimku oraz w Publicznym Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół w Niemodlinie, polegać będzie na tworzeniu kompetencji 

kluczowych u uczniów poprzez stworzenie odpowiednich warunków i organizowaniu dodatkowych 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijaniu dodatkowych zainteresowań ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz stworzenie warunków do zdobywania wiedzy  

i doświadczenia do świadomego wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu. Wartość projektu 

wynosi 187.824 zł, z tego 85% pochodzi z budżetu UE. Projekt realizowany będzie w 2014 roku. 

W celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki Urząd 

Pracy w Opolu  wymaga podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Projektu do realizacji. W związku  

z tym przygotowano projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu Opolskiego współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

(Nr XXXIII/247/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/247/13) 24 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 

12) 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 XXXIII/248/13) 
W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 664zł. z zadania dotyczącego dofinansowania 

turnusów rehabilitacyjnych dla 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 – wyjaśnił 

Przewodniczący. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.  

Komisje Polityki Społecznej i Budżetu nie wniosły uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 



Wobec braku głosów w dyskusji 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 (Nr XXXIII/248/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/248/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 

13) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu    
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Nr XXXIII/249/13) 
Przewodniczący przypomniał. Iż spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Finansowanie spółek wodnych z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego może odbywać się w formie dotacji celowej Zasady udzielania dotacji 

celowej określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. 

Udzielenie dotacji celowej następować będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem 

Opolskim a spółką wodną. 
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zaproponował, aby w § 3 ust. 2 pkt 3 dopisać przed „wzór wniosku” słowo 

„przykładowy”, gdyż zdarza się, że wnioski są odrzucane, ponieważ nie spełniają wymaganych 

kryteriów.  

Radny Jędra zapytał czy ten wzór wniosku nie powinien być dołączony do uchwały. Sekretarz 

wyjaśniła, że Zarząd przygotuje taki wzór wniosku.  

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego T. Strzałkowskiego dot. dopisania słowa 

„przykładowy” przed „wzorem wniosku”. Radni jednogłośnie przegłosowali ww. wniosek. 

Radny T. Strzałkowski zwrócił uwagę na kwestię odmiany słowa „opinia” w § 4 ppkt 6), winno być 
„opinię” oraz zapytał czy zapis § 5 ust. 1 mówiący o tym, że „Rozpatrywanie wniosków odbywa się 
po przyjęciu przez Radę Powiatu Opolskiego zapisów o przeznaczeniu środków finansowych na 

dotacje dla spółek wodnych w uchwale budżetowej”, jest konieczny. Sekretarz wyjaśniła, że zapis ten 

mówi wyraźnie pod jakim warunkiem możliwe będzie rozpatrywanie wniosków, w budżecie może nie 

być środków zaplanowanych dla spółek wodnych.  

Radny T. Strzałkowski zapytał również o jakie osoby upoważnione chodzi w § 8 pkt 5. Starosta 

wyjaśnił, iż Zarząd wyznaczy pracowników merytorycznych, którzy będą mieli prawo do wezwania 

spółki wodnej do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji  

i sposobu jej rozliczania (Nr XXXIII/249/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/249/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 
14) przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (Nr XXXIII/250/13) 
Powiat Opolski  pragnie wyrazić gotowość współpracy jako członek zwyczajny Stowarzyszenia  

Aglomeracja Opolska, tworzoną głównie przez  Gminy naszego Powiatu – poinformował 

Przewodniczący. 

Wiele pól zgodności pomiędzy Aglomeracją i Powiatem Opolskim, pozwoli  wspólnie  realizować 
zadania w ramach  pozyskanych środków zewnętrznych. Połączenie sił Powiatu Opolskiego  

i Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umożliwi  szybsze pozyskiwanie środków zewnętrznych jak i 

efektywniejsze ich wykorzystanie w przyszłości.  

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Starosta poinformował, że Zarząd złoży akces do Stowarzyszenia, jeśli Rada Powiatu Opolskiego 

wyrazi na to zgodę podejmując uchwałę w tej sprawie.  

Radny E.Jędra zapytał o wysokość składki członkowskiej. Starosta poinformował, że nie jest ona 

jeszcze ustalona, wiadomo już jednak, że będziemy pokrywać 10% udziału każdej gminy powiatu 

opolskiego. 

Radna E. Stolarczuk zapytała o cel wykorzystania składek członkowskich. Starosta poinformował, że 

będą one wykorzystane na koszty funkcjonowania Biura Stowarzyszenia lub na uzupełnienie wkładów 

własnych Aglomeracji do projektów, w których będzie on wymagany.  



 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska (Nr XXXIII/250/13). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr XXXIII/250/13) jednogłośnie (25 głosami). 

 
Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Przewodniczący podsumował pracę Rady, podziękował radnym za pracę oraz złożył wszystkim 

obecnym na sali życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.  

 
Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.12.25  wypowiadając formułę „Zamykam obrady 

XXXIII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 
 


