
 

 
 

Protokół Nr XXXV/2014 
z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 

z dnia 20 marca 2014 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 XXXV sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości, tj.: 

 

- przedstawicielki II Urzędu Skarbowego w Opolu – Z-cę Naczelnika Panią Bożenę Reclik oraz 

Panią Annę Zając, 

- p.o Komendanta Miejskiego Policji w Opolu – p.Tadeusza Muchę oraz p. Piotra Królikowskiego, 

- pracownika Inspekcji Weterynaryjnej  – p. Karolinę Pomorską-Wypchło, 

- przedstawiciela firmy TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy  

 

Następnie, po stwierdzeniu na podstawie listy obecności (23 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. Omówienie zasad wypełniania oświadczeń majątkowych.  

7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy   

Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku. 

8.Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego  

w roku 2013. 

9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

b) udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie, 

c) powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji 

powiatu dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego  

w miejscowości Stare Siołkowice, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r., 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

g) określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego’ 

h) przyjęcia do realizacji projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości 

mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

11. 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.  

Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (23 głosami). 
 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 



Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności międzysesyjnej 

(w załączeniu).  

 

 
Ad. 6. Omówienie zasad wypełniania oświadczeń majątkowych 
Przedstawicielki II Urzędu Skarbowego w Opolu udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie 

wątpliwości radnych. Radni dowiedzieli się miedzy innymi, że  

– dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia majątkowego wystarczającym jest nadanie 

przesyłki poleconej nie później niż do 30 kwietnia, 

– wysokość diety należy podać sumarycznie za cały rok, 

– samochód zarejestrowany na jednego współmałżonka i dziecko jest współwłasnością drugiego 

małżonka, jeśli jest wspólność majątkowa, 

– środki zgromadzone na osobnych kontach małżonków są objęte małżeńską wspólnotą 
majątkową i należy je wykazać w przypadku, gdy małżeństwo nie posiada rozdzielności 

majątkowej,  

– dochody matki nie są dochodami osoby składającej oświadczenie i bez względu na to, czy jest 

ona współwłaścicielem konta czy nie należy ich wykazywać, 
– należy wskazać cel kredytu konsumenckiego, 

–  należy wykazać kredyt firmy prowadzonej przez jednego z małżonków, 
–  lepiej wykazać nawet te dochody, które zwolnione są z opodatkowania, np. odszkodowanie z 

tytułu ubezpieczenia, 
– przepisy prawa nie przewidują składania korekty oświadczeń majątkowych, 
– należy podawać w części B oświadczenia adresy nieruchomości wykazanych w części A tegoż 

oświadczenia, 
– nie należy wykazywać dochodów małżonków, 

– nie należy wykazywać środków operacyjnych zgromadzonych na koncie współmałżonka 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, 
– w pkt X w przypadku wykazywania zobowiązań, np. z tytułu pożyczki lub kredytu, podawana 

wysokość na dzień 31 grudnia powinna uwzględniać kwotę kapitału do spłaty, w tym odsetki, 
– należy wykazać budynki gospodarcze, 

– w przypadku braku dochodów np. z gospodarstwa rolnego należy zawsze to zaznaczyć. 
 
Ad.7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy   Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku. 
Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2013 roku. 

Pytania do przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Opolu, p. Tadeusza Muchy i p. Piotra 

Królikowskiego skierowali: 

- radny T. Strzałkowski – w sprawie imprez masowych podwyższonego ryzyka, na których  

wg komunikatów nie może być więcej niż 199 osób. Komendant T. Mucha poinformował, iż ustawa  

o bezpieczeństwie imprez masowych określa, na jakich obiektach mogą być organizowane imprezy 

masowe i ile osób może w nich uczestniczyć. Liczba 199 wynika z błędnej interpretacji przepisów. 

Poniżej 200 osób nie ma imprezy masowej. 

- radny K. Wysdak – w sprawie włamań do domków jednorodzinnych zgłaszanych na zebraniach 

wiejskich, 

- radny T. Gabor – w sprawie podejmowanych działań przez Policję w Dobrzeniu Wielkim (zmiany 

organizacji służb patrolowych) z uwagi na wzmożony ruch osobowy i drogowy w związku z 

rozbudową Elektrowni Brzezie k/Opola, 

- radna A. Grodziecka-Makulska - w sprawie liczby godzin policjantów przeznaczonych na 

sporządzanie dokumentacji ze zdarzeń drogowych,  

- radny E. Jędra -  w sprawie badań technicznych pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem 

przewozów dzieci, 

-  randa A. Wolny-Miksa – w sprawie niewidocznych wozów policyjnych czatujących na kierowców 

nie przestrzegających przepisów ruchu drogowego, 



-  radna H. Wojtasik – w sprawie niezgodnego z przepisami ruchu drogowego poruszania się 
oznakowanych pojazdów policyjnych, niewłaściwego zachowania policjantów oraz informacji 

prasowych dot. nieuczciwego sposobu uzyskania przez policjantów tytułów ukończenia wyższej 

uczelni. 

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Opolu. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego  
w roku 2013 
Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 

powiatu opolskiego w roku 2013 

Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań do obecnej na sesji p. Karoliny Pomorskiej-Wypchło, 

pracownika Inspekcji Weterynaryjnej w Opolu. W dyskusji głos zabrali kolejno: 

- radny K. Dendera -  w sprawie szkodliwości wirusa afrykańskiego,  

- radny E. Jędra -  w sprawie źródła skażeń promieniotwórczych w badanym mięsie ryb i zwierząt. 
Wyczerpujących informacji w powyższych sprawach udzieliła p. Karolina Pomorska-Wypchło.  

 
O godz. 11.50 Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy. Po przerwie pozostało na sali  19 radnych. 

 

Ad.9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
Przewodniczący przypomniał, że obowiązek sporządzenia planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego  nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  
Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą Nr 1094/2013 z dnia 13 listopada 2013 powierzył firmie 

TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy S.J. z siedzibą we Wrocławiu opracowanie projektu planu 

zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.  
Zarząd Powiatu w dniu 17 marca br podsumował raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie 

ww. projektu. Radni otrzymali go przed sesją. 
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.  

Następnie Przewodniczący oddał głos przedstawicielowi firmy TRAKO, który przedstawił radnym 

najważniejsze rozwiązania dotyczące publicznego transportu drogowego dla Powiatu Opolskiego.   

W ramach dyskusji głos zabrali kolejno: 

- radny T. Gabor – w sprawie zwiększonego ruchu drogowego w związku z rozbudową Elektrowni 

Brzezie k/Opola, 

Przedstawiciel firmy Trako poinformował, iż plan przewiduje wzmożony ruch drogowy  

- radny T. Strzałkowski – w sprawie rangi dokumentu i kosztów jego opracowania oraz węzłów 

przesiadkowych w Ozimku i Tułowicach. Radny jest zdziwiony, że między Ozimkiem a Krasiejowem 

preferowany jest transport kolejowy. Przedstawiciel firmy TRAKO poinformował, iż plan spełnia 

wymogi ustawowe i pełni rolę dokumentu strategicznego, który będzie stanowił podstawę do 

ubiegania się o środki unijne na realizację inwestycji. Jest propozycją na przyszłość, by móc ten 

transport rozwijać. Natomiast lokowanie środków na uruchomienie sieci drogowej zapewniającej 

połączenie między Ozimkiem a Krasiejowem nie jest racjonalne, gdyż tę rolę spełnia istniejąca już 
sieć kolejowa między tymi miejscowościami. Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, iż 
opracowanie planu kosztowało 20 000 zł netto wraz z konsultacjami.  

- radna H. Wojtasik – w sprawie kompatybilności planu transportu dla Powiatu Opolskiego z planem 

sporządzonym przez Miasto Opole, 

Przedstawiciel firmy TRAKO poinformował, iż plan jest jak najbardziej kompatybilny z planem 

sporządzonym przez Miasto Opole. 

- radny E. Jędra -  w sprawie uwzględnienia w planie linii Niemodlin-Szydłów oraz Gracze-

Niemodlin-Tułowice.  

Przedstawiciel Firmy TRAKO wyjaśnił, że w ramach rozwiązań taryfowych można zapewnić 
połączenie jednym autobusem w ramach dwóch linii, linię można poprowadzić w kierunku do Opola, 

nie tylko do Niemodlina. Jeśli są duże problemy z dojazdem uczniów z Graczy do Niemodlina, to 

gmina jest odpowiedzialna za zabezpieczenie tego dojazdu. 



 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/255/14) radni podjęli jednogłośnie (19 głosami). 

 

b) udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie 
Przewodniczący poinformował, iż Zarząd Powiatu Opolskiego, zaniepokojony trudną sytuacją 
ekonomiczną i społeczną jaka wystąpiła na Ukrainie, ma zamiar zorganizować pomoc humanitarną  
dla jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terenie Powiatu Dolina. W związku z tym 

zorganizowano spotkanie z wszystkimi gminami Powiatu Opolskiego, które zadeklarowały pomoc  

w przygotowaniu transportu darów.  

Komisja Budżetu oraz  Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał, czy taka forma udzielania pomocy finansowej podmiotom 

zagranicznym jest dopuszczalna. 

Skarbnik poinformowała, iż w klasyfikacji budżetowej Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 

75060 Pomoc zagraniczna jest mowa o możliwości przekazania pomocy rzeczowej dla innych 

samorządów, w tym zagranicznych. 

Radna T. Juros zapytała czy zorganizowana została również publiczna zbiórka rzeczowa. Starosta 

poinformował, że wszelkie informacje w sprawie pomocy dla Ukrainy można znaleźć na stronie 

internetowej Starostwa.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy 

humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/256/14) radni podjęli jednogłośnie (19 głosami). 

 
c) powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji 
powiatu dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w 

miejscowości Stare Siołkowice 
Przewodniczący poinformował, iż Dożynki Wojewódzkie zorganizowane zostaną w dniu  7 września 

2014 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego, Powiat Opolski i Gminę Popielów. Będą imprezą 
kulturalną dla mieszkańców Województwa i Powiatu Opolskiego nawiązującą do tradycji ludowej.   

W budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 35.000zł na 

organizację dożynek. Szczegółowe zasady i termin przekazania dotacji na realizację powierzonego 

zadania określi porozumienie, które podpisze Zarząd Powiatu Opolskiego po otrzymaniu 

upoważnienia od Rady Powiatu.  

Komisje Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popielów 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji 

Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/257/14) radni podjęli jednogłośnie (19 głosami). 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. 
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 zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. 

 

Radny T. Strzałkowski zapytał o subwencję oświatową oraz o kwoty przeznaczone na wydatki 

statutowe Starostwa, w szczególności na wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej 

przy Zespole Szkół w Prószkowie”.  

Skarbnik poinformowała, że subwencja nie została podzielona na poszczególne jednostki, jedynie 

przypisana do szkół i internatów z uwagi na brak środków na zadania statutowe już na etapie projektu 



budżetu. Budowa hali sportowej wielokrotnie była zgłaszana przez dyrektora szkoły. Podobnie jak 

budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Tułowicach, tak i ta inwestycja będzie realizowana 

etapami. Starosta dodał, że dokumentacja jest niezbędna, by móc aplikować o środki zewnętrzne.  

- radny T. Strzałkowski – w sprawie błędu literowego w ppkt 2 w zadaniu pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 1344 Wołczyn-Murów”, zamiast „nakłady innowacyjne” winno być „nakłady 

inwestycyjne”. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/258/14) radni podjęli jednogłośnie (18 głosami, jedna osoba opuściła salę 
obrad). 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
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 XXXV/259/14) radni podjęli jednogłośnie (18 głosami, jedna osoba opuściła salę 
obrad). 

 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
Przewodniczący poinformował, iż działki objęte ww. uchwałą  pozostają w trwałym zarządzie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Dyrektor ZDP w Opolu  złożył oświadczenie o zbędności  

opisanej  wyżej nieruchomości  dla jednostki. Wygaszenie  trwałego zarządu  przysługującego 

Zarządowi Dróg Publicznych  do nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody Rady Powiatu 

Opolskiego na sprzedaż tej nieruchomości. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/260/14) radni podjęli jednogłośnie (19 głosami, 1 osoba wróciła na salę 
obrad). 

 
g) określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu za pośrednictwem PCPR w Opolu przygotował projekt 

uchwały w sprawie określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

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 E. Jędra – w sprawie środków finansowych przeznaczonych na sprzęt rehabilitacyjny. 

Dyrektor PCPR w Opolu poinformowała, że na zabezpieczenie wszystkich wniosków o 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny brakło 60 000 zł. W tym roku wpłynęło już 
około 100 wniosków m.in. o dofinansowanie do aparatów słuchowych, protez, wózków inwalidzkich 

itp. Na pewno kwota przeznaczona na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych nie wystarczy na pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia na 2014 rok zadań i 
środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/261/14) radni podjęli jednogłośnie (19 głosami). 

 

h) przyjęcia do realizacji projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie 
świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 



Przewodniczący poinformował, że w dniu 10 września 2013 r. został złożony projekt pn. "Budowa 

użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej" o dofinansowanie ze środków PO KL 5.2.1. Projekt otrzymał 

rekomendację na 19 pozycji  z  63  projektów rekomendowanych do dofinansowania.  

Komisja Budżetu oraz Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o sposób pozyskania partnerów do ww. projektu. Pracownik Wydziału 

Organizacyjnego, p. Natalia Mróz-Złoty wyjaśniła, że gminy i powiaty same zgłaszały deklarację 
uczestnictwa w projekcie.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

"Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ww. uchwałę (Nr XXXV/262/14) radni podjęli jednogłośnie (19 głosami). 

 
Ad.10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

 

- radna A. Wolny-Miksa – w sprawie stanu używalności dróg po zimie oraz zaoszczędzonych środków  

Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, iż zaoszczędzonych zostało ok. 400 000 zł, które będzie można 

rozdysponować dopiero po 15 kwietnia br. Środki zostaną przeznaczone na remonty dróg, koszenie 

poboczy i zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Po przeprowadzonym przetargu na 

rozbudowę drogi powiatowej w Kępie również powinny pozostać oszczędności. 

 

- radna A. Zakrzewska-Kubów – w sprawie pozyskania środków na budowę drogi powiatowej  

w Graczach oraz odszkodowań za wywłaszczone działki pod jej budowę.  
Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że nie mamy żadnych informacji o przyznaniu środków na 

budowę drogi w Graczach. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa poinformował, że decyzje 

zezwalające na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostały wydane i są już ostateczne. Działki, na 

których będzie realizowana droga, są już własnością Powiatu Opolskiego na podstawie tych decyzji.  

Obecnie jedynie pozostała sprawa związana z ustaleniem i wypłaceniem odszkodowań dla byłych 

właścicieli działek przejętych pod budowę drogi w Graczach. W tej sprawie Starosta Opolski będzie 

prowadził postępowania, w których w drodze decyzji zostaną ustalone wysokości tych odszkodowań. 
 

- radna T. Juros -  w sprawie remontu mostów w Krasiejowie 

Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, iż dysponuje pozwoleniem budowlanym na przeprowadzenie 

remontu, mniejszy most został zgłoszony do Programu z rezerwy Ministra Infrastruktury i Transportu 

Drogowego i jak tylko Powiat otrzyma środki to przystąpimy do jego remontu. Natomiast drugi most 

zostanie wyremontowany w następnych latach z funduszy europejskich. Starosta uzupełnił, że jeśli 
Powiat Opolski znajdzie się na liście rankingowej projektów zatwierdzonych do realizacji, która ukaże 

się w połowie kwietnia, a po przeprowadzonym przetargu zostaną środki, to zwiększony zostanie 

zakres prac o budowę np. ścieżki rowerowej.  

 

- radny K. Cichos -  w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą 
powiatową na Ozimek i Tarnów Opolski. Od wielu lat gmina Tarnów zamierza wybudować w tym 

miejscu rondo lub sygnalizację świetlną.  
Radny K. Wysdak poinformował, iż temat ten był już omawiany na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego. 

 

- radny E. Jędra -  w sprawie strony internetowej Powiatu Opolskiego, a konkretnie braku sygnału o 

ogłoszonych konsultacjach w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”. Radny informuje, że firmy reklamowe pojawiają się  
w zakładkach, co nie powinno mieć miejsca.  

 



- radny T. Strzałkowski – w sprawie podejmowanych działań w ramach „Resortowego Programu 

wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. Radnego zastanawia fakt, że Powiat 

Opolski nie korzysta z Programu skoro ¾ powiatów podejmuje działania w tym zakresie. 

Dyrektor PCPR w Opolu poinformowała, że rodziny zastępcze z terenu powiatu opolskiego 

kontrolowane są na bieżąco i informowane o każdej formie pomocy. Żadna rodzina zastępcza nie 

wystąpiła z wnioskiem o opiekę koordynatora, a tylko na wniosek rodziny można ją było objąć taką 
formą pomocy. Wobec powyższego nie było podstaw do wystąpienia o środki finansowe. Powiat 

będzie zobligowany z dniem 1 stycznia 2015 r. do zatrudnienia koordynatora. Na chwilę obecną nie 

ma problemów w rodzinach zastępczych typu, że dzieci są zaniedbane czy też mają problemy z nauką. 
 

- radny T. Strzałkowski – w sprawie podpisania porozumienia o współpracy Powiatu Opolskiego  

z partnerskim Powiatem Dolina na Ukrainie. Przepisy prawne jasno precyzują, że samorząd 

terytorialny może podejmować współpracę z samorządem wyższego lub niższego szczebla, ale nie  

z administracją rządową. Według radnego Powiat nie ma kompetencji, by podpisywać takie 

porozumienie.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Zarząd dwukrotnie zwracał się do Wojewody Opolskiego, który 

nie napisał, że nie możemy podpisać takiego porozumienia. Podobną informację uzyskaliśmy  

z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po zasięgnięciu opinii radcy prawnego Zarząd podjął decyzję  
o podpisaniu porozumienia. Naszym zdaniem wyczerpaliśmy całą procedurę.  
 

Ad.11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.13.30 wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXXV 

sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


