
Protokół Nr XXXVIII/2014 

z trzydziestej ósmej Sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 26 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 XXXVIII-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

Starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (16 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r., 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

c) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku w powiecie opolskim”, 

d) zmieniająca uchwałę Nr XVII/194/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

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. 

Starosta poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu zawnioskował o wycofanie z porządku obrad 

projektów uchwał w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku w powiecie opolskim” oraz zmieniającą uchwałę Nr 

XVII/194/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu. Wycofanie ww. uchwał wynika z faktu, iż Komisja Polityki Społecznej i 

Komisja Rewizyjna z powodu braku quorum nie wydały opinii w przedmiotowej sprawie. 

 

Wniosek został uwzględniony, co jest zgodne z art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad uwzględniający 

zawnioskowane zmiany.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad porządkiem obrad uwzględniającym 

wnioskowane poprawki.  

Radny Roman Respondek zaproponował podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XVII/194/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu pomimo braku opinii komisji. 

Radca prawny, Pani Małgorzata Dobrowolska wyjaśniła, iż zgodnie ze Statutem Powiatu 

Opolskiego wszystkie Komisje winny wydać opinie w sprawie. 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego zmieniony porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr 

XXXVII/2014 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. 

Ponieważ żaden z radnych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do ww. protokołu, przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 16 radnych głosowało „za” przyjęciem 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 rok 

(Nr XXXVIII/271/14). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycję 
zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego. W uzasadnieniu wyjaśniono szczegółowo 

potrzebę podjęcia uchwały. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Strzałkowski poprosił o szczegółowe omówienie operacji dotyczącej ePUAP-

u, zapytał o wydatki przeznaczone na remont plaży basenowej w Tułowicach oraz zwiększenie 

planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego scalania gruntów w 

obrębie Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż w projekcie budżetu Powiatu założona była kwota 1.044.922 

zł – w całości na wydatki majątkowe. Na początku czerwca 2014 r. podpisano umowę z 

Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i okazało się, że ta kwota uległa zmniejszeniu o 219.572 zł - 

część wydatków będzie wydatkami bieżącymi. Z 825.350 zł kwota 733.350 zł przechodzi na wydatki 

bieżące. Zakup sprzętu komputerowego, który planowano jako wydatek majątkowy ministerstwo 

ograniczyło - będą słabsze parametry sprzętu. Zostało 52.000 zł na wydatkach majątkowych.  

Odnośnie plaży basenowej, Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach złożył wniosek o większą kwotę, 
jednakże otrzymał niższą. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi należy wymienić płytki na plaży 

basenowej. 

Jeżeli chodzi o wydatki na scalanie gruntów, to część prac należy powtórzyć. Jedyną firmą, która 

może przeprowadzić te prace jest Krakowskie Biuro Geodezyjne Naczelnik Wydziału Geodezji i 

Kartografii wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie kwoty na realizację zadania. Czy będzie to kwota 

ostateczna, tego nie wiemy. Być może, że będzie wykorzystana w części. 

Starosta dodał, iż Dyrekcja Zespołu Szkół w Tułowicach podpisała umowy na wynajem 

internatu i basenu w sezonie wakacyjnym. Remont rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w 

październiku 2014 r. Jest sporo zaleceń p.poż zarówno w obiekcie basenowym, jak i w internacie.  

W temacie scalania gruntów część prac należy powtórzyć. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 

wystąpiła z wnioskiem do Krakowa. Szacujemy, że ta kwota powinna wystarczyć. 
Radna Helena Wojtasik stwierdziła, iż basen w Tułowicach istnieje od 12 lat i przez ten czas 

nie przeprowadzano żadnych remontów na tym obiekcie, nie usuwano żadnych usterek. Basen jest w 

bardzo złym stanie technicznym. Nie działa ani jedna szafka, suszarka, nie działają lampy, oświetlenie 

oddolne, odpływy są niedrożne. Należy przeprowadzać remonty sukcesywnie. Powinniśmy dbać o 

nasze placówki. Ludzie pytają, dlaczego obiekt nie jest czynny przez cały rok. Może należałoby 

rozważyć możliwość zwiększenia etatów.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 16 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXVIII/272/14). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu dołączonym do projektu 

uchwały wyjaśniono konieczność jej podjęcia, 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 16 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 



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

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Opolu z dnia 10.06.2014 r. (data wpływu 11.06.2014 r.) skierowane do Prezydenta Miasta 

Opola w sprawie ponownej prośby o zwiększenie budżetu celem podwyższenia uposażenia 

pracowników. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Fundacji Flexi Mind z dnia 10.06.2014 r. 

dotyczącego projektu pn. „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” współfinansowanego  

ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ulotki dotyczące projektu radni 

otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję.  
 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż mieszkańcy 

wsi Stare Siołkowice pismem z dnia 9.06.2014 r. zwrócili się do Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu w sprawie działki ozn. nr 258/1 obręb Stare Siołkowice. Następnie zapoznał 

zebranych z treścią pisma. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał także zebranych z pismem mieszkańców ul. Sporackiej i ulic 

przyległych w Krasiejowie z dnia 29.05.2014 r. (data wpływu 23.06.2014 r.), którzy zwrócili się do 

Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wybudowania chodnika w Krasiejowie przy ul. Sporackiej w 

linii drogi powiatowej nr 1807 od przejazdu kolejowego do końca drogi w kierunku Spóroka.  

 

W dalszej części w dyskusji głos zabrali: 

Radny Tomasz Strzałkowski poruszył temat wprowadzenia nowego przejścia dla pieszych w 

ciągu drogi powiatowej Nr 1771 O przy ul. Częstochowskiej w Ozimku. W tej sprawie radny za 

pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu złożył także wniosek do Zarządu Powiatu 

Opolskiego. 

Radny Edward Jędra w związku z zaistniałą sytuacją braku quorum na Komisjach Rady 

zaproponował, aby zmienić zapis w statucie Powiatu Opolskiego dotyczący wypłaty diety za obecność 
na posiedzeniach Komisji i sesji, albo zapis, iż wszystkie Komisje opiniują wszystkie projekty uchwał. 

Radny Tomasz Strzałkowski dodał, iż należy rozważyć propozycję radnego Edwarda Jędry. 

Może należałoby nakładać kary za nieobecności. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż pojedyncze nieobecności, usprawiedliwione wcześniej 

powinny być honorowane. 

Radny Edward Jędra poruszył temat programów unijnych wcielanych w szkołach, które 

borykają się z problemem środków finansowych przeznaczonych na realizację tychże. Placówki 

zmuszone są bowiem do przeprowadzania przetargów na usługi. Chodzi o mobilność i gospodarność 
wydatkowania środków. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Irena Szott wyjaśniła, iż celem przetargu 

jest wyłonienie najtańszego oferenta. Obowiązują nas procedury. Szkoły są zobligowane do 

przeprowadzania przetargów. 

Radny Edward Jędra poinformował zebranych, iż rady gmin fundują nagrody dla 

najzdolniejszych uczniów, absolwentów. Rada Miejska w Niemodlinie przyznaje tego typu nagrody. 

Starosta przydziela nagrody, ale Rada Powiatu nie.  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż młodzież szczególnie uzdolniona otrzymuje stypendia. Ustawa 

o systemie oświaty nie przewiduje przyznawania nagród rady powiatu, czy rady gminy. 

Radny Edward Jędra zapytał w jakich gminach, jakie drogi będą remontowane. Poprosił o 

przygotowanie i przekazanie drogą elektroniczną wykazu zaplanowanych prac remontowanych na 

drogach powiatowych. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Roman Figura poinformował, 

iż każdy obwód ma opracowany harmonogram remontów i sukcesywnie go realizuje. Na prośbę 
radnego zobowiązał się do przygotowania informacji na ten temat. 



Radny Edward Jędra poruszył temat udziału Powiatu Opolskiego w przedsięwzięciu 

dotyczącym Karty Rodziny. Ponadto zapytał o udział finansowy Powiatu w funkcjonowaniu Urzędu 

Pracy. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż Powiat Opolski na działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

przeznaczył kwotę 1.800.000 zł, tj. około 50% kosztów utrzymania. Prezydent Miasta Opola decyduje 

na jaki cel zostaną przeznaczone te środki finansowe. Powiat Opolski przekazuje dotacje – z 

rozliczenia wynika, iż część środków przeznaczona jest na wynagrodzenia, a część na działalność 
Urzędu Pracy. 

Starosta dodał, iż Urząd Miasta decyduje o podziale środków. Przekazaliśmy zaplanowaną 
kwotę. Na wynagrodzenia może przekazać Prezydent Miasta Opola. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby poprzeć wniosek pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy w Opolu.  

Starosta stwierdził, iż nie należy wchodzić w kompetencje pracodawcy. 

Radna Alicja Trychan w kwestii dyscyplinującej radnych zwróciła uwagę, iż brak quorum na 

Komisjach Rady to wyjątek. Koniec roku szkolnego jest szczególnym czasem. Wielu radnych piastuje 

funkcje dyrektorów szkół. Radna zaproponowała, aby zmienić zapis w statucie Powiatu dotyczący 

zasad opiniowania projektów uchwał celem ułatwienia procedowania. 

Radca prawny, Pani Małgorzata Dobrowolska wyjaśniła, iż § 32 Statutu Powiatu Opolskiego 

wyjaśnia szczegółowo zakres prac Komisji w kwestii opiniowania projektów uchwał. Sesja jest 

efektem pracy komisji. Podważamy znaczenie opinii Komisji. 

Radny Rudolf Mohlek stwierdził, iż zaistniała sytuacja pojawiła się po raz pierwszy w trakcie 

trwania Rady Powiatu przez kolejne cztery kadencje.  

Radca prawny, Pani Małgorzata Dobrowolska poinformowała zebranych, iż § 31 ust. 3 Statutu 

można doprecyzować. Radni musza podjąć decyzję w tej sprawie. 

Radny Tomasz Gabor zabrał głos w sprawie rozbudowy infrastruktury wokół Elektrowni w 

Brzeziu. Poprosił o przeprowadzenie wizji lokalnej terenu z uwagi na natężenie ruchu samochodów 

wywożących urobek. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Pan Roman Figura poinformował 

zebranych, iż teren jest monitorowany i w razie potrzeby remontowany na bieżąco. 

Przewodniczący Rady dodał, iż wykonany został projekt przebudowy tejże drogi. Musimy 

poczekać. 
Radna Anna Raida zapytała o termin składania oświadczeń majątkowych na zakończenie 

kadencji rady. 

Sekretarz Powiatu poinformował zebranych, iż oświadczenia majątkowe należy składać do 

21.09.2014 r., tj. na dwa miesiące przed końcem kadencji. 

Radny Norbert Halupczok stwierdził, iż Komisja Polityki Gospodarczej, której jest 

Przewodniczącym nigdy nie miała problemu z quorum.  

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.06 wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

  

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 

 

 

 
 

 
 

 


