
Protokół Nr XXXIV/2014 

z trzydziestej czwartej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 6 lutego 2014 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pani Anna Wolny-Miksa otworzyła obrady sesji w Sali 

Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, o godz. 10.00 wypowiadając 

formułę: „Otwieram obrady XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitała zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (19 radnych) prawomocności 

obrad Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała 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 2014 r., 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego 

na lata 2012-2015 za okres od 2012 do 2013, 

d) skargi na Starostę Opolskiego. 
 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, 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. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do 

protokołu Nr XXXIII/2013 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 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). 
 

Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (Nr 

XXXIV/251/14). 
 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował 

propozycję zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, dlaczego nie uwzględniono przedstawionych zmian  

w dziale 750 – Administracja Publiczna – zwiększone planowane wydatki bieżące w grupie 

wynagrodzeń w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 roku o kwotę 12.000 zł. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż Powiat Opolski odpowiada za likwidację stowarzyszeń. Do tej 

pory sąd nie zwracał wniosków dotyczących ich likwidacji. Obecnie wymaga od nas ustanowienia 

likwidatora. Nie znamy realnych kosztów zadania. W uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Spraw 

Obywatelskich przyjęliśmy kwotę 12.000 zł. Sprawa dotyczy stowarzyszeń, które nie prowadzą 

działalności i nie składają sprawozdań. 



Radny Tomasz Strzałkowski poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia środków finansowych  

w dziale 801 - Oświata i wychowanie. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się 

planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 86.208 zł.  

Realizujemy dwa projekty dla Zespołu Szkół w Ozimku (pozyskano kwotę 89.201 zł) i Zespołu Szkół 

w Tułowicach (pozyskano kwotę 68.000 zł). Udział Powiatu do każdego projektu - 13.600 zł. 

W rozdziale 80110 – Gimnazja – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł dla 

Zespołu Szkół w Ozimku na remont zaplecza przy sali gimnastycznej (renowacja parkietu). 

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 

37.050 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia po przeprowadzonej przebudowie  

I piętra segmentu A internatu Zespołu Szkół w Prószkowie. 

Radny Tomasz Strzałkowski zapytał, czy wyposażenie internatu dotyczy zadania 

ubiegłorocznego. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż jest to kontynuacja zadania. 

Radny Tomasz Strzałkowski poruszył temat budowy i rozbudowy mostu w Krasiejowie.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż ze względu na bardzo zły stan techniczny zwiększono 

planowane wydatki majątkowych o kwotę 485.000 zł, która stanowi 50 % wartości pierwszego etapu 

zadania, pozostałe 50 % będzie stanowiło dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Transportu 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto Burmistrz Ozimka zadeklarował dofinansowanie 

remontu. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Jacek Dziatkiewicz dodał, iż most nadaje 

się jedynie do rozbiórki. Jego obecny stan zagraża bezpieczeństwu. Obiekt wsparty jest stalowymi 

podporami. 
 

Radny Tomasz Gabor opuścił obrady – obecnych na sali 18 radnych. 
 

Radny Tomasz Strzałkowski poruszył temat projektu pn. „Każdy może pomóc”.  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż jest to kontynuacja zadania pn. „Razem bezpieczniej” z roku 

2013 prowadzonego wspólnie z Policją i Strażą Pożarną. 
 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

Przybył radny Tomasz Gabor – obecnych na sali 19 radnych. 
 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXIV/252/14). 
 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała 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 Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 
Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2012 do 2013 (Nr XXXIV/253/14). 

 

Wiceprzewodnicząca Rady wyjaśniła zebranym, iż zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami, Zarząd Powiatu Opolskiego przedstawia sprawozdanie z realizacji programu 

za okres dwóch lat, tj. 2012 i 2013 rok. Sprawozdanie jest pierwszym podsumowaniem czteroletniego 

Programu.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały i przystąpiono do 

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

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



d) skargi na Starostę Opolskiego (Nr XXXIV/254/14). 
 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż Komisja Rewizyjna po zapoznaniu 

się z treścią pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanowiła odstąpić od 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie, ponieważ zajmowała się sprawą w 2012 

roku. Postanowiła podtrzymać poprzednie stanowisko uznając 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 Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 18 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – brak. Starosta Opolski nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała została podjęta. 
 

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

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy  

o samorządzie powiatowym – Starosta Opolski złożył Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013. Wyżej wymienione sprawozdanie radni otrzymali  

pocztą. Ogłoszone ono zostanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  
 

Jednocześnie radni otrzymali przedłożone przez Zarząd Powiatu - Sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2013  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski celem zapoznania się. 
 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż Burmistrz Niemodlina 

pismem BRM.0004.1.2014 z dnia 3.01.2014 r. (data wpływu 9.01.2014 r.) przekazał na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwałę Nr LI/314/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 

grudnia 2013 r. w sprawie apelu o przyspieszenie działań Powiatu Opolskiego na rzecz odbudowy 

drogi powiatowej nr 1184 w Graczach i budowy chodnika w Magnuszowicach. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i apelu, stanowiącego załącznik do 

przedmiotowej uchwały. Natomiast Starosta zapoznał zebranych z propozycją odpowiedzi na 

przytoczoną korespondencję. Odpowiedź zostanie przekazana Radzie Miejskiej w Niemodlinie. 
 

W dalszej części obrad Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż na ręce 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego wpłynęło oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej 

Polskiej Ryszarda Knosali skierowane do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na 44. posiedzeniu 

Senatu w dniu 5 grudnia 2013 r. oraz odpowiedź na ww. korespondencję Nr MZ-PLO-070-20156-

1/OZ/14 z dnia 10.01.2014 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych z treścią pism. 

Radna Elżbieta Stolarczuk stwierdziła, iż minister w swojej odpowiedzi powołał się na przepisy 

prawa, które nie mają znaczenia merytorycznego, a wyłącznie formalne. W żaden sposób nie 

załatwiają sprawy.  

Radny Tomasz Strzałkowski dodał, iż smuci fakt, iż jeden na piętnastu parlamentarzystów 

zdobył się na udzielenie odpowiedzi na apel Rady Powiatu. Przytoczona korespondencja obnażyła 

brak percepcji intelektualnej ministra i okazała się kpiną z radnych, z mieszkańców powiatu. Radny 

zadeklarował, iż w przyszłości nie będzie głosował nad uchwałą dotyczącą ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych z Uchwałą nr 692/2013 z dnia 10 

stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  

o prawidłowości planowanej kwoty długu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż na stronie www.bip.powiatopolski.pl  

w zakładce oświadczenia majątkowe przygotowano do pobrania wzory formularzy oświadczeń 

majątkowych oraz opis, w jaki sposób należy wypełniać ww. druki. Pani Anna Wolny-Miksa 

zaapelowała o zapoznanie się z wyjaśnieniami oraz prawidłowe wypełnienie oświadczeń 



majątkowych. Przypomniała również, iż oświadczenia majątkowe należy złożyć do końca kwietnia br. 

w dwóch egzemplarzach z PIT-em za rok 2013. Ponadto Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy 

radni podtrzymują chęć zorganizowania spotkania z przedstawicielem II Urzędu Skarbowego  

w Opolu. 

Radna Elżbieta Stolarczuk i radny Tomasz Strzałkowski poparli inicjatywę. 
 

W dalszej części obrad w ramach dyskusji głos zabrali: 
 

- radna Teresa Juros w sprawie stowarzyszeń. Zapytała, czy z racji zakończenia działalności mogą 

samoistnie obumrzeć, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Czy planowana kwota 12.000 zł może 

zostać przeznaczona na inne działające stowarzyszenia. Przykładowo Stowarzyszenie na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Ozimku na całoroczną działalność otrzymuje 16.000 zł dotacji. 

Radca prawny dodała, iż chodzi wyłącznie o martwe stowarzyszenia. Postępowania dotyczące 

likwidacji mogą być bardzo skomplikowane, pociągające za sobą skutki prawne. To ogromna 

odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia, które mają osobowość prawną. Stosunkowo łatwo 

jest powołać do życia stowarzyszenie, ale zlikwidować znacznie trudniej. Do tej pory sąd wyznaczał 

osobę uprawnioną do przeprowadzenia likwidacji niedziałającego stowarzyszenia. Obecnie obowiązek 

powołania likwidatora ciąży na Powiecie. Ustalona kwota 12.000 zł nie jest wygórowana. To jest 

kwota szacunkowa, ponieważ nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy określić kosztów 

przeprowadzenia likwidacji stowarzyszenia.  

- radny Edward Jędra w sprawie działań Zarządu Powiatu w temacie drogi w Graczach. 

Starosta wyjaśnił, iż 13.01.2014 r. wystosowano korespondencję w tej sprawie do Wojewody 

Opolskiego i oczekujemy na odpowiedź. 

- radny Tomasz Strzałkowski w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, 

programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, dlaczego Powiat Opolski nie otrzymał,  dotacji - jaka była przyczyna oraz  w sprawie 

opłaty za udział w konkursie organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą i otrzymaną przez 

Starostę Opolskiego nagrodę - Laur Umiejętności i Kompetencji 2013. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż nabór zakończono i rozstrzygnięty zostanie do dnia 

20.03.2014 r.  

Starosta poinformował, że pytanie zostanie skierowane do Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu, natomiast w temacie udziału w Konkursie Laur Umiejętności  

i Kompetencji 2013 poinformował, iż Powiat Opolski nie poniósł żadnych kosztów z tym związanych. 

- radny Tomasz Gabor w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole i związanych z tym tematem 

problemów mieszkaniowych i zatrudnieniowych. Radny poinformował zebranych, iż zorganizował 

spotkanie, na którym na jego wniosek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wyznaczył 

pracownika odpowiedzialnego za zatrudnienie bezrobotnych dla podwykonawców. Radny podał 

kontakt telefoniczny do osoby zajmującej się koordynacją aktywizacji zawodowej poprzez 

zatrudnienie dla firm podwykonawczych. Ponadto radny zadeklarował, iż na bieżąco będzie 

przekazywał informacje od firm zainteresowanych zatrudnianiem pracowników. Radny uzgodnił także 

z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu możliwość przeszkolenia, bądź 

przekwalifikowania nowych pracowników. Ponadto Pan Tomasz Gabor zaproponował, aby na stronie 

internetowej każdej gminy utworzyć zakładkę dotyczącą możliwości zatrudnienia w Elektrowni 

Opole. 

- radny Rudolf Mohlek zaproponował, aby informację podać także na stronie internetowej Powiatu 

Opolskiego. 
 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji o godz. 11.30 wypowiadając 

formułę „Zamykam obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 
 

Protokołowała: 
 

Małgorzata Andrejczuk 

 


