
Protokół Nr XXXVII/2014 

z trzydziestej siódmej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 5 czerwca 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 XXXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszoną na sesję 
przedstawicielkę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Panią Ewelinę Woźną. 
Następnie, po stwierdzeniu na podstawie listy obecności (19 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. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2013 rok, w tym: 

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 152/2014 z dnia 

24 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013., 

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie 

mienia komunalnego Powiatu Opolskiego, 

c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok. 

 

8.Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2013 rok, w tym: 

a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Opolskiego za 2013 rok – Uchwała Nr 18/14 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z 

dnia 21 maja 2014 r., 

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 210/2014 z dnia 

22 maja 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 

2013 rok. 

 

9.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) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  w 2014 r., 

d) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 

10.    Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

11.Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.  

Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (19 głosami). 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 



Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

(w załączeniu). 

 

Dołączyło trzech radnych. Obecnych na sali 22 radnych. 

 

Ad.6. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
Przewodniczący oddał głos przedstawicielce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pani Ewelinie 

Woźnej. 

Pani Ewelina Woźna, ekspert w zakresie projektu pt „Opracowanie kompleksowych i trwałych 

mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, przedstawiła radnym  

propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Poinformowała, że głównym celem projektu jest 

wypracowanie modelowych rozwiązań i rekomendacji pozwalających stworzyć spójny i skuteczny 

system poradnictwa. Następnie wymieniła instytucje partnerskie realizujące projekt, najważniejsze 

cele szczegółowe projektu oraz omówiła szczegółowo trzy koncepcje systemu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tj: 

- INPRIS Instytutu Prawa i Społeczeństwa wspieraną przez Fundację Uniwersyteckich Poradni 

Prawnych, 

-  ZBPO – Związku Biur Porad Obywatelskich 

- ISP – Instytutu Spraw Publicznych 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny T. Strzałkowski, który uważa za bezcelowe i absurdalne powoływanie do życia różnych 

instytucji typu Rada Pomocy Prawnej czy innych po to tylko, by weryfikowały system poradnictwa. 

Rozsądniejszym rozwiązaniem będzie wsparcie tych, którzy już świadczą tego typu usługi, np. 

radcowie prawni, adwokaci, biura poselskie itp. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Gminy często 

przeznaczają dodatkowe środki dla radców prawnych, którzy służą pomocą mieszkańcom najczęściej 

w takich sprawach, jak: spłaty rat, przyznanie alimentów, pisanie pozwów, itp. Zdaniem radnego 

pomoc prawna powinna być w gminach.  

- radny E. Jędra-  w sprawie dokształcania młodzieży w celu podniesienia świadomości społecznej. 

Radny uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzić takie zagadnienia np. na lekcjach wiedzy 

o społeczeństwie w szkołach. 

-radna A. Grodziecka-Makulska – w sprawie zagrożenia interesów prawników z tytułu 

nieograniczonego dostępu do usług prawnych 

- radna E. Stolarczuk -  w sprawie symulacji kosztów wprowadzenia zadania  

- Przewodniczący Rady -  w sprawie możliwości skorzystania z doświadczeń państw Unii 

Europejskiej, wprowadziły już u siebie system bezpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego oraz preferencji rządu polskiego w tej sprawie 

Podsumowując dyskusję p. E. Woźna zaproponowała radnym powołanie grupy roboczej, która nie 

tylko zdefiniowałaby potrzeby mieszkańców powiatu opolskiego w zakresie poradnictwa prawnego, 

ale również wybrała najbardziej odpowiednią koncepcję systemu. Dodała również, że przekaże 

sugestie radnych autorom projektu.  

 
O godz. 11.20 Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.  
Po przerwie wznowiono obrady. 

 
Ad.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2013 rok 
 

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego za 2013 rok. Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd:: 

 
� sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, 

� informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2013 rok, 



� sprawozdanie finansowe obejmujące bilans wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013, 

łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2013., 

łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych 

jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające 

z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Opolskiego. 

 
Wyżej wymienione dokumenty Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Regionalnej Izbie  

Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego  w ustawowym terminie.  

 
a). Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu – Uchwała Nr 152/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w 

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r. 
 

b). Przewodniczący Rady poprosił z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Edwarda 
Jędrę o zapoznanie zebranych z opinią w sprawie przedmiotowych sprawozdań oraz informacji 

o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego. 
  
 Pan  Edward Jędra poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna  w trakcie kontroli 

przeprowadzonej w dniu 21 maja 2014 r. stwierdziła, że nie ma rozbieżności danych ujętych w 

sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok, a wielkościami ujętymi w 

sporządzonych wcześniej sprawozdaniach za 2013 rok.  

 Fakt ten potwierdziła RIO w Opolu opiniując pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2013 r., z opinią tą członkowie Komisji Rewizyjnej również się zapoznali. 

Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2013 rok z wykonania budżetu jest rzetelne 

oraz poprawne pod względem formalnym i rachunkowym. 

 Ponadto, dokonując analizy danych ujętych w informacji o stanie mienia komunalnego 

Powiatu Opolskiego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. stwierdzono, że pozwalają one na 

ustalenie które z nieruchomości zostały przez Powiat nabyte, a które podlegały zbyciu. W informacji 

ujęto również wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu i ich sposób zagospodarowania 

oraz dane o dochodach uzyskanych tytułem wykonania prawa własności czy posiadania mienia. 

 Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu Powiatu za 2013 r. 

wykazały, że Zarząd wykonuje swe zadania rzetelnie stosując ustalone procedury i przepisy prawa 

oraz zachowuje kryteria gospodarności, celowości i zasadności. 

 Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2013 r. podejmując uchwałę Nr 17/14 z dnia 21 maja 2014 r.  

 Następnie Pan E. Jędra odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 17/14 z dnia 21 maja 2014 r. 

w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r. 

 
c). dyskusja nad ww. sprawozdaniami. 
 Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji nad przedstawionymi dokumentami tj. 

sprawozdaniami i informacją o stanie mienia. 

 
 Radny Joachim Świerc w imieniu mieszkańców Łubnian podziękował Zarządowi Powiatu Opolskiego 

za wyremontowanie drogi w miejscowości Kępa. Jako członek Komisji Budżetu poinformował 

zebranych, iż wszystkie zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego były monitorowane na bieżąco przez 

Komisję Budżetu i nie ma podstaw, by nie przyjąć uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 

 

Radna Alicja Trychan w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej RP podziękowała Skarbnikowi 

Powiatu za sprawną obsługę finansową. Stwierdziła, iż budżet był elastyczny, został wykonany z 

dobrymi dochodami, i wydatkami, które mu nie zagrażały. Radni dużym zaufaniem obdarzyli Zarząd. 

Należy cieszyć z naszego działania, bo to jest wspólne dzieło wszystkich radnych.   

 

Radny Leonard Pietruszka, w imieniu Klubu Mniejszości Niemieckiej, podziękował Zarządowi za 

sprawną realizację budżetu. W prawie każdej gminie zostało wykonane chociaż jedno zadanie, więc 



nie ma podstaw do narzekań. Radny wyraził nadzieję, iż nowe rozdanie środków zewnętrznych 

pozwoli na sprawną realizację dalszych zadań. 
 

d). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok (Nr XXXVII/265/14). 

 
 Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 
 Następnie Przewodniczący 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.8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2013 rok, w tym: 
 

a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Opolskiego za 2013 rok – Uchwała Nr 18/14 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z 

dnia 21 maja 2014 r. 
  

 Przewodniczący Rady poprosił z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Edwarda 

Jędrę o zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego 

za 2013 rok – Uchwała Nr 18/14 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2014r. 

 Pan Edward Jędra zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności 

kontrolne z realizacji budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r. wykazały, że Zarząd Powiatu działa 

zgodnie z prawem, a podejmowane przez niego działania prowadzą do wyznaczonego celu, sprawy są 
prowadzone rzetelnie oraz zachowana jest gospodarność w dysponowaniu majątkiem. Dlatego też 
Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię do sprawozdań i  postanowiła wystąpić z wnioskiem w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2013 rok, podejmując uchwałę Nr 

18/14. 

 Następnie Przewodniczący odczytał treść Uchwały Nr 18/14 Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2013 rok wraz z uzasadnieniem. 

 
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 210/2014 z dnia 

22 maja 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu 
 
Przewodniczący zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 r.– Uchwała Nr 210/2014 z dnia 22 

maja 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu.  

 
c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

 Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji nad udzieleniem absolutorium 

Zarządowi Powiatu Opolskiego. Brak głosów w dyskusji. 

  

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 

2013 rok (Nr XXXVII/266/14). 
 

 Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 
 Następnie Przewodniczący 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. 

 



Przewodniczący podziękował Zarządowi Powiatu Opolskiego za skuteczną politykę finansową, dodał, 

iż wszyscy radni są zadowoleni z gospodarki finansowej powiatu. Słowa podziękowania skierował 

również do wszystkich radnych, którzy skrupulatnie współpracowali z Zarządem. Skarbnik 

proponowała często przesunięcia środków finansowych, by można było skorzystać z dofinansowania z 

funduszy unijnych. 

 

Starosta ze swej strony podziękował pracownikom za kolejny rok pracy, radnym za współpracę. 
Podkreślił, iż wszyscy wywiązali się wyróżniająco z zadań nałożonych na Powiat.   

 
 
Ad.9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

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

XXXV/267/14) 
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. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2014r. Ww. uchwałę (Nr XXXVII/267/14)  radni podjęli jednogłośnie 

(22 głosami). 

 

b). zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXV/268/14) 
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 XXXVII/268/14) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

c) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014 r. 
(Nr XXXV/269/14) 
Przewodniczący przypomniał, iż w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego na realizację zadań  
z zakresu ochrony zabytków zabezpieczono kwotę w wysokości 75 000 zł. 

W ramach ogłoszonego, w dniu 23 stycznia 2014 r. naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Opolskiego, o dotację ubiegało się 6 wnioskodawców.  

Komisje Polityki Społecznej oraz Budżetu pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 

Dotacja zaproponowana przez obie komisje to przyznanie każdej parafii po 58,94%od wnioskowanej 

kwoty.  

Radny Rudolf Mohlek wyraził zadowolenie z faktu, iż Zarząd Powiatu Opolskiego od kilku lat 

podejmuje tego typu działanie. Obserwuje zainteresowanie ze strony parafii, byłoby dobrze, aby  

w przyszłości można było zwiększyć pulę środków finansowych przeznaczonych na konserwację 
zabytków. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

w 2014 r. 

Ww. uchwałę (Nr XXXVII/269/14) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

 

d) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 26 maja 2014 r. wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

na  działalność Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Przedmiotem skargi jest niewłaściwe utrzymanie drogi powiatowej nr 1722 O.   



Mając na uwadze konieczność wnikliwego i obiektywnego zbadania skargi, przygotowano projekt 

uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w 

przedmiocie złożonej skargi. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. 

Ww. uchwałę (Nr XXXVII/270/14)  radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

 

Ad.7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią pisma, które otrzymał w dniu 16 maja 2014 r. od  

Burmistrza Niemodlina w sprawie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1184 O Góra – Gracze oraz  

z treścią odpowiedzi przygotowaną przez Starostę Opolskiego. 

Następnie Przewodniczący poinformował o terminie kolejnej sesji, która planowana jest na dzień 26 

czerwca 2014 r. 

  

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny T. Strzałkowski – zapytał czy otwarcie Biblioteki Królewskiej Akademii Rolniczej w 

Prószkowie odbyło się po raz pierwszy, bo według niego taka uroczystość miała już wcześniej 

miejsce. Starosta poinformował, iż rzeczywiście w 2001 roku otwarcie Biblioteki odbyło się z uwagi 

na ówczesną jej siedzibę w Zespole Szkół w Prószkowie. 

- radny Edward Jędra poprosił o kilka słów wyjaśnienia w sprawie scalenia gruntów w Świerkach. 

Starosta poinformował, że uczestnicy spotkania, które miało miejsce 26 maja 2014 r. podjęli uchwałę  
w sprawie określenia zasad szacunku gruntów położonych w obrębach. Świerkle, Brzezie, Dobrzeń 
Wielki oraz Biadacz. Wartość punktu wymiany gruntów została utrzymana na tym samym poziomie 

co dwa lata temu. Jesienią prawdopodobnie zostanie zakończony proces związany z zamianą gruntów, 

następnie bezzwłocznie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie infrastruktury.  

 
Ad.8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.12.20  wypowiadając formułę „Zamykam obrady 

XXXVII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


