
Protokół Nr XXXIX/2014 

z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji 
z dnia 4 września 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 XXXIX sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji.”  

Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników starostwa. 

Po stwierdzeniu na podstawie listy obecności (22 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: 
 

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

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

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

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

d) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim”, 

e) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/261/14 z dnia 20 marca 2014r. określającej na 2014 rok 

zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

f) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla”, 

g) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego 

h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

i) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8.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 XXXVIII sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli  jednogłośnie (22 głosami). 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

(w załączeniu). 

 

Ad.6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 
a). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (Nr 

XXXIX/273/14) 
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. 

Radny T. Strzałkowski zapytał o: 



- Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami”, § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” oraz § 0970 – 

„Wpływy z różnych dochodów”.  

Skarbnik wyjaśniła, że w § 0870 zawarta jest część kwoty uzyskanej ze sprzedaży budynku przy ul. 

Plebiscytowej 5 w Opolu. Natomiast w § 0970 zwiększa się plan finansowy w zakresie dochodów o 

kwotę 24.683 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych urządzeń wentylacyjnych w 

pomieszczeniach budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Tułowicach. 

- Dział 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, Rozdział 75618– 

„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw”. Skarbnik wyjaśniła, że w § 0490 zwiększone o kwotę 10.000 zł  

wpływy dotyczą uzyskanych dochodów z tytułu pobieranych przez ZDP w Opolu opłat za zajęcie pasa 

drogowego.  

Radny zapytał również dlaczego w ww. Rozdziale raz zwiększa się planowane dochody bieżące o 

kwotę ogółem 10.100 zł a raz zmniejsza się je o kwotę 85.000 zł. Skarbnik wyjaśniła, iż zmniejszenie 

planowanych dochodów podyktowane jest realnym niebezpieczeństwem ich niewykonania, 

zwiększenie natomiast wskazuje na fakt, że dochody wykonane przekroczyły zaplanowane.  

- Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”. 

Skarbnik wyjaśniła, iż zwiększone planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 29.476 zł dotyczą 
zwrotu podatku w wyniku rozliczenia VAT-u.  

 - Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”, 

konkretnie o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia dla nauczycieli. Skarbnik wyjaśniła, iż 
zwiększone planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 111.000 zł 

wynikają ze zwiększonego naboru do szkół, ze wzrostu zatrudnienia w związku z udzielonymi 

urlopami dla poratowania zdrowia oraz z konieczności wypłacania ekwiwalentów za urlopy 

wypoczynkowe. 

-  Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”, 

dotyczący zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na 

wyrównanie terenu wokół internatu i posianie trawy oraz wydatki związane z utrzymaniem terenu 

zieleni wokół internatu i szkoły oraz pkt. 28 załącznika nr 3 do ww. uchwały dotyczący  planowanych 

nakładów inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł na zadanie pn.” Dostosowanie budynku internatu 

Zespołu Szkół w Prószkowie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, ekspertyza 

techniczna i wykonanie”. Radny pyta czy są to zalecenia bezwzględnie do wykonania. 

Skarbnik poinformowała, że planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 100.000 zł podyktowane były 

odmową straży pożarnej dot. dopuszczenia budynku internatu do funkcjonowania zgodnie z 

przepisami. Jeśli chodzi o wydatki związane z utrzymaniem terenu zieleni wokół internatu i szkoły, to 

są one zminimalizowane z uwagi na fakt, że część prac wykonają pracownicy szkoły, jednak takie 

prace jak wycinka starych drzew, musi być zlecona specjalistycznej firmie. 

Radny Strzałkowski zasugerował również, by w § 1 pkt. 4 i 5 dopisać o jaką ustawę chodzi, gdyż z 

wcześniejszych zapisów nie wynika, że chodzi o ustawę o finansach publicznych.  

Radna H. Wojtasik zapytała o kolejność prac remontowych w pomieszczeniach budynku hali 

sportowej przy Zespole Szkół w Tułowicach. Skarbnik poinformowała, iż w pierwszej kolejności 

zostanie naprawiony dach, a później uszkodzone urządzenia wentylacyjne.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2014r. Ww. uchwałę (Nr XXXIX/273/14)  radni podjęli jednogłośnie 

(22 głosami). 

 

b). zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr XXXIX/274/14) 
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 XXXIX/274/14) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

c) zmieniająca uchwałę Nr XVII/194/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu (Nr XXXIX/275/14) 
Przewodniczący przypomniał, iż w związku z  dostosowaniem przepisów do wymogów  

rozporządzenia dot. służby BHP w zakładzie pracy wykreślono zapisy dot. przydzielenia obowiązków 

z zakresu ppoż. pracownikowi wykonującemu zadania służb BHP i przydzielono ww. zadania 

Wydziałowi Administracyjno – Gospodarczemu 

Projekt uchwały z powodu braku opinii Komisji Polityki Społecznej i Rewizyjnej został zdjęty z 

porządku obrad czerwcowej sesji. 

W międzyczasie obie komisje zapoznały się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. 
 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/194/13 z dnia 16 

maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu 

Ww. uchwałę (Nr XXXIX/275/14) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 
 

d) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim” (Nr XXXIX/276/14) 
Przewodniczący wyjaśnił, iż obowiązujący dotąd Program, przyjęty Uchwałą Nr XXVII/234/02 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 14 marca 2002 r. ze względu na upływ czasu należało uaktualnić w kwestii 

dotyczącej zagrożeń, podejmowanych działań oraz uczestników Programu. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego przygotowała projekt powyższego 

Programu i przyjęła go na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r. 
Podobnie jak poprzednia uchwała, również i ta została zdjęta z porządku obrad ostatniej sesji z uwagi 

na brak opinii Komisji Polityki Społecznej. 

Komisja zapoznała się już z projektem Programu i pozytywnie go zaopiniowała. 

Radny T. Strzałkowski z uwagi na fakt, iż styka się z programem po raz pierwszy zapytał czy jest to 

dokument wykorzystywany przez Zarząd czy Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu 

Opolskiego. Radny uważa, że działania wymienione w programie są bardzo trafnie wychwycone, 

niezrozumiała wydaje się natomiast rola wymienionych w Programie uczestników tj. takich instytucji 

jak Straż Ochrony Kolei, ABW czy KRUS. Radny pyta również czy np. Prezes KRUS-u wie o 

uchwalanym przez radę programie i o wskazaniu w nim na jego jednostkę.  
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował, iż ustawodawca, zobowiązując Komisję do 

opracowania programu,  nie dał jej żadnych środków na jego realizację. Program nie określa 

wykonawców zadań odpowiedzialnych za ich realizację, natomiast są wymienieni różnorodni 

uczestnicy programu, którzy realizują, każdy we właściwym sobie zakresie, określone zadania.  

Gdyby, któryś z uczestników wystąpił o realizację tego programu, to wiemy, kto mógłby być 
potencjalnym wykonawcą.  
Przewodniczący Rady zasugerował, aby rozesłać dokument do uczestników wymienionych w 

programie.  

Radny E. Jędra zaproponował, aby wskazać w programie na Nadzór Budowlany w przypadku zatrucia 

tlenkiem węgla. 

Naczelnik S. Pakos poinformował, iż zwrócimy się do Nadzoru Budowlanego z prośbą o szersze 

informacje na ten temat, jako że to w I kwartale przyszłego roku Komisja złoży nam sprawozdanie ze 

stanu bezpieczeństwa budynków.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 

powiecie opolskim”. 

Ww. uchwałę (Nr XXXIX/275/14) radni podjęli 16 głosami, przy 6 głosach wstrzymujących się.. 
 

e) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/261/14 z dnia 20 marca 2014r. określającej na 2014 rok 
zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego (Nr XXXIX/277/14) 



W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 7.722,- zł na dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz kwoty 2.000,- zł na 

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, zasadnym jest 

przesuniecie środków na dofinansowanie 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. 

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. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXV/261/14 z dnia 20 marca 2014r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu 

Opolskiego. 

Ww. uchwałę (Nr XXXIX/277/14) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

 

f) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla” (Nr XXXIX/278/14) 
Przewodniczący poinformował, iż w trosce o prawidłowy rozwój województwa oraz powiatu 

opolskiego rada zamierza również zaapelować o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do 

rozpoczęcia budowy obwodnicy Niemodlina oraz Kędzierzyna-Koźla, która przyczyni się do poprawy 

komunikacji na terenie województwa oraz stanu bezpieczeństwa na drogach.  
Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały dot. poparcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-

Koźla” 

Ww. uchwałę (Nr XXXIX/278/14) radni podjęli jednogłośnie (22 głosami). 

 

g) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego (Nr XXXIX/279/14) 
Przewodniczący poinformował, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2014 r. 

uznała skargę Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za zasadną. W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono 

przyczyny decyzji Komisji Rewizyjnej. 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych o dylemacie, jaki miała Komisja z 

uznaniem skargi za zasadną  Decyzja nie była jednomyślna. Komisja uznała, że skarga jest zasadna z 

tego względu, że każdy mieszkaniec ma prawo poruszać się po drogach publicznych utrzymanych w 

dobrym stanie technicznym. Ponieważ skarga jest na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego, to 

wynika z tego, że skarżący ma pretensje do Zarządu o stan dróg. 

Skarga byłaby zasadna, gdyby Zarząd zwlekał z przeprowadzeniem remontu drogi. Gdyby ją uznać za 

zasadną należałoby znaleźć winnego. Wiemy, że dyrektor ZDP w Opolu wywiązuje się należycie ze 

swych obowiązków. Dlatego też moja decyzja będzie dzisiaj inna niż na Komisji – zakończył 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

- radny T. Strzałkowski wyraził nadzieję, że zmiana zdania przedmówcy jest wynikiem jego 

przemyśleń, a nie instruktażu partyjnego. Przypomniał, że przedmiotową drogę oglądał wspólnie z 

radnym E. Jędrą. Droga prowadzi przez las, wokół niej ustawionych jest 9 domów i nie ulega kwestii, 

że w planach inwestycyjnych powiatu byłaby to droga na przedostatnim lub ostatnim miejscu. Radny 

potwierdził fatalny stan drogi, na który wpływa wywóz drewna z lasu. Krótko przed wizytą Komisji 

Rewizyjnej w czerwcu droga została prowizorycznie naprawiona, po czym powróciła do swego 

pierwotnego stanu. Skarżący wskazał, że ZDP w Opolu powinien wskazać w dokumencie kiedy ta 

droga zostanie naprawiona. Nie jest prawdą, jak powiedział radny Cebula, że w zakresie utrzymania 

dróg Zarząd jest bez zarzutu. Ustawa zobowiązuje nas do opracowania powiatowego planu 

inwestycyjnego w zakresie sieci dróg powiatowych. Obywatel ma prawo żądać od organów 

publicznych realizacji nałożonych na nie ustawowo zadań. Jest to zadanie Powiatu i nie ma znaczenia 

czy za realizację zadania odpowiedzialny jest ZDP w Opolu czy Zarząd Powiatu Opolskiego. 

Wskazanie skarżącego jest trafne i nie ma argumentu, który przemawiałby za tym, że ten zarzut jest 



chybiony. Dyrektor ZDP wskazał możliwe rozwiązania, które będą zapobiegać dalszemu 

dewastowaniu tej drogi. Kwestie formalne nie wchodzą w grę. Trzeba pomyśleć nad tematem i nad 

tym jak z tego wybrnąć. Trzeba się również liczyć z tym, że skarg tego typu będzie coraz więcej. 

- radny E. Jędra, który również uczestniczył w oględzinach przedmiotowej drogi, uważa, że jej stan 

techniczny nie jest gorszy od stanu innych dróg powiatowych. W dniu wizji lokalnej droga została 

doprowadzona do użytku. 

- radny T. Strzałkowski uważa, że nie chodzi teraz o porównywanie dróg. 

- radny E. Jędra przypomniał, że gmina Łubniany nie wykazała tej drogi do remontu. Gdyby Zarząd 

odrzucił wniosek gminy, to co innego. Zarząd podjął działania i naprawił drogę. Dyrektor ZDP w 

Opolu zapewnił, że zwróci uwagę na działania zapobiegające dalszej dewastacji drogi. Nie można 

powiedzieć, że Zarząd był bezczynny i że nie podjął żadnych działań. Poza tym, to nie jest droga 

nieprzejezdna na całym odcinku.  

- radny R. Respondek uważa, że należy ograniczyć prędkość oraz tonaż poruszających się tam 

pojazdów. W przeciwnym wypadku można drogę naprawiać w nieskończoność. 
-radna H. Wojtasik przejeżdżając drogą, o której mowa, stwierdziła, że można się po niej poruszać z 

prędkością 30 km/godz. Nie chodzi o 9 km drogi, tylko o 1 km, który jest całkowicie nieprzejezdny. 

Radni zapomnieli o tej drodze, i nie powinni winić za jest stan techniczny dyrektora ZDP. Radni 

przyszłej kadencji powinni zacząć od remontu tej drogi.  

- radna A. Zakrzewska-Kubów stwierdziła, że nie mamy w powiecie dróg, które są idealne. Drogi 

powinny  być bezpieczne. Zawsze można zwolnić prędkość na źle utrzymanych drogach. Powinniśmy 

remontować drogi zgodnie z ustalonymi priorytetami, zwłaszcza przy braku wystarczających środków 

finansowych na remonty wszystkich dróg. Należy również dbać o bezpieczeństwo na drogach. 

- radny R. Mohlek uważa, że skarga jest uzasadniona jedynie z uwagi na fatalny stan techniczny drogi. 

Nie ulega wątpliwości, że intencją skargi jest obowiązkowy remont drogi. Biorąc jednak pod uwagę 
priorytety i ograniczone możliwości finansowe Powiatu, radny nigdy nie sygnalizował tej drogi do 

naprawy (droga łączy gminy Łubniany i Murów), ponieważ były inne ważniejsze.  

- radny L. Pietruszka przypomniał, iż takich dróg jest mnóstwo w powiecie, np. odcinek drogi Polska 

Nowa Wieś – Chróścina. Radny nie chciałby rozpoczynać inwestycji drogowych w przyszłej kadencji 

pod wpływem skarg, bo to nie jest najlepsze rozwiązanie. 

- radny E. Jędra podał przykład drogi powiatowej bez asfaltu Grabina – Krasna Góra 

- radny R. Respondek podał przykład drogi Kosowiec – Łubniany 

- radny T. Strzałkowski przypomniał, że skarga dotyczy konkretnej drogi, a nie porównywania jej z 

innymi drogami powiatowymi. Akurat to zadanie, w odczuciu obywatela, realizowane jest w sposób 

niesatysfakcjonujący. Są okoliczności przemawiające za usprawiedliwieniem, które nie rzutują na to, 

że to zadanie zostało zrealizowane źle, ono nie zostało w ogóle zrealizowane.  

- radny K. Cebula zapytał dlaczego nie zostało to zrealizowane. 

- radny T. Strzałkowski odpowiedział, że meritum jest takie, że skarga dotyczy konkretnej drogi w 

jednym czasie.  

- radna A. Grodziecka-Makulska uważa, że nikt nie podważa kwestii złego stanu technicznego drogi, 

ale skarga jest na działanie Zarządu, który pracuje dobrze w ramach posiadanych środków. Nie ma 

zatem podstaw do uznania zasadności skargi na działalność Zarządu. 

- radny E. Jędra chcąc zakończyć dyskusję złożył wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. 
- radny K. Cebula zgadza się z argumentacją skarżącego, ale głosując nad uchwałą należy pamiętać o 

argumentacji Zarządu. Gdyby przyjąć skargę za zasadną, to trzeba wskazać dyrektora Dziatkiewicza 

jako winnego, a to Rada decyduje na jakie drogi wydatkowane są środki finansowe i w jakiej 

kolejności.  

- radna H. Wojtasik przypomniała, że Rada Powiatu nie wskazała tej drogi do remontu przez 16 lat. 

- radna E. Stolarczuk uważa, że nie chodzi o dyrektora Dziatkiewicza czy Starostę. Każdy ma prawo 

pisać skargę. Czy coś się stanie, jeśli uznamy ją za zasadną? Skarżący nie żąda, aby pociągnąć do 

odpowiedzialności dyrektora Dziatkiewicza lub Starostę – argumentowała radna Stolarczuk. 

- Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował o rozsądne rozstrzygnięcie skargi, w przeciwnym razie 

każdą skargę w takiej sprawie trzeba będzie w przyszłości uznać za zasadną. Trzeba wziąć pod uwagę 
ważność tej drogi. Nawet wyrównując drogę trzeba będzie to robić niejednokrotnie. Przewodniczący 

podał przykład równie dziurawych dróg jak ta, o której radni dyskutują tj. drogi w Brzeziu i drogi 

Dobrzeń Wieki-Chróścina.  



- radny T. Gabor poprosił radnych, by wyobrazili sobie reakcję skarżącego na uznanie jego skargi za 

bezzasadną. Chcąc być w porządku do obywateli skargę należy uznać za zasadną. Jako radny 

powiatowy nie pisze takich skarg, gdyż jest świadomy ograniczonych środków finansowych na 

remonty dróg, ale zwykli obywatele nie rozumieją problemu.  

- Przewodniczący rady uważa, że nie jest winien ani Starosta ani Dyrektor ZDP w Opolu. 

- radny R. Respondek zapytał czy Zarząd Powiatu otrzymał wcześniej sygnał, że tę drogę należy 

wyremontować, a konkretnie czy była jakakolwiek korespondencja w tej sprawie skarżącego się do 

Zarządu.  

- radny T. Strzałkowski uważa, że Zarząd Powiatu powinien wiedzieć, że Kpa nie stawia żadnych 

wyłączeń, instytucja skargi jest krótko i precyzyjnie określona. Zapytał również dlaczego Zarząd 

wykazał się taką „miękkością” i od razu wysłał pracowników do naprawy drogi. Mógł zachować się 
bardziej  „po męsku”. 

- Przewodniczący Rady uważa, że dyrektor ZDP właściwie podszedł do tematu. 

- radny T. Strzałkowski zapytał o odszkodowania wypłacane kierowcom z tytułu uszkodzenia 

pojazdów na drogach powiatowych. 

- dyrektor Dziatkiewicz poinformował, że w uzasadnionych przypadkach wypłacane są 
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów. 

- radca prawny M. Dobrowolska wyjaśniła, że nie wystarczy samo stwierdzenie jakiegoś faktu, by 

można było mówić o odpowiedzialności. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Rady, która 

decyduje o realizacji zadań, Zarząd Powiatu realizuje uchwały Rady. Trudno winić Zarząd Powiatu za 

coś, na co nie ma wpływu. Winy za zaniechanie Zarządowi w tym przypadku przypisać nie można. 

Podobnie jak nie można winić lekarza za to, że nie uzdrowił chorego. Chcąc uznać kogoś za 

odpowiedzialnego należy wskazać zaniechanie obowiązku działania, winę i związek przyczynowo-

skutkowy pomiędzy zaniechaniem (działaniem) a zdarzeniem (faktem), w tym przypadku stanem 

drogi. 

- radna E. Stolarczuk zapytała o możliwość obwinienia Lasów Państwowych za dewastowanie drogi. 

- dyrektor Dziatkiewicz poinformował, że nie ma takiej możliwości, gdyż Lasy Państwowe zlecają 
firmom prywatnym wywóz drewna z lasu 

- radna E. Stolarczuk zapytała o możliwość namówienia mieszkańców do robienia zdjęć 
przewoźnikom i zawiadomienia Policji 

- dyrektor Dziatkiewicz poinformował, że jest to niemożliwe. Na swoją obronę powiedział, że takich 

dróg do remontu w powiecie jest 11. Może z tej drogi zrobić drogę gruntową, wypełniając ją 
tłuczniem. Poza tym ta droga prowadzi dalej do Świerkli i Masowa i tam też powinna być 
wyremontowana. 

- Przewodniczący Rady jest zdania, że robienie z tej drogi drogi tłuczniowej nie jest dobrym 

pomysłem. 

- radny T. Gabor uważa, że należy zobowiązać przedsiębiorców wywożących drewno z lasu do 

naprawy drogi. 

- radca prawny M. Dobrowolska przypomniała, że radni powinni głosować nad złożonym przez 

radnego Jędrę wnioskiem o uznanie skargi za bezzasadną 
- radny T. Strzałkowski zauważył, że zmiana skargi z zasadnej na bezzasadną pociąga za sobą 
konieczność zmiany uzasadnienia, które jest załącznikiem do uchwały 

- radca prawny M. Dobrowolska wyjaśniła, iż całe uzasadnienie tłumaczy dlaczego droga nie była 

remontowana 

- radny T. Strzałkowski przypomniał, ze materiały na sesję powinny być dostarczone na 7 dni przed 

planowanym terminem sesji. 

- radca prawny M. Dobrowolska zwróciła uwagę na konieczność dotrzymania terminu odpowiedzi na 

skargę. Dlatego radni powinni podjąć uchwałę. 
- radny E. Jędra zapytał czy nie podjęcie uchwały równoznaczne jest z uznaniem skargi za bezzasadną. 
- radca prawny M. Dobrowolska wyjaśniła, iż należy podjąć uchwałę, jej nie podjęcie nie jest 

równoznaczne z uznaniem skargi za bezzasadną 
- radny R. Mohlek przypomniał, iż padł wniosek radnego Jędry i jeśli nie zostanie przegłosowany, to 

powinien być zdjęty z porządku obrad. 

- radny E. Jędra podtrzymał swój wniosek w sprawie bezzasadności skargi 

- radny . Strzałkowski poprosił radnego Jędrę o sprecyzowanie treści nowej uchwały 



- radny E. Jędra poprosił Przewodniczącego Rady o 10 minutową przerwę (godz. 11.50) 

 

Po przerwie radni wznowili obrady. Na sali pozostało 21 osób (radna E. Stolarczuk opuściła salę 
obrad). 

Przewodniczący rady oddał głos radnemu Jedrze. 

Radny Jędra poinformował, iż wycofuje swój wniosek o uznaniu skargi za bezzasadną ze względu na 

szereg wątpliwości, które nie mogą być w chwili obecnej rozstrzygnięte. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Zarządu Powiatu Opolskiego. 

Ww. uchwała (Nr XXXIX/279/14) nie została podjęta przy 3 głosach „za”, 12 „przeciw” i 6 

„wstrzymujących się”. 

h) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXXIX/280/14) 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego 

skarga z dnia 13 czerwca 2014 r. Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotycząca sposobu 

rozpoznania wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. Przedmiotem skargi jest 

odmowa dofinansowania aparatu słuchowego zakupionego w 2013 roku. 

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

uchwały z sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej skargi. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego. 

Ww. uchwałę (Nr XXXIX/279/14) radni podjęli jednogłośnie (21 głosami). Uchwała zmieniła numer 

z uwagi na niepodjętą uchwałę wymienioną w ppkt. g).. 

i) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr XXXIX/281/14) 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 22 sierpnia 2014 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego 

skarga z dnia 20 sierpnia 2014 r. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.  

Przedmiotem skargi są zaniechania Dyrektora polegające na ignorowaniu zagrożenia w ruchu 

drogowym na terenie wsi Lipno, niestosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 

oraz utrudnianie dostępu do informacji publicznej. 

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

uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej skargi. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego. 

Ww. uchwałę (Nr XXXIX/280/14) radni podjęli jednogłośnie (21głosami). Uchwała zmieniła numer z 

uwagi na niepodjętą uchwałę wymienioną w ppkt.g). 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych 
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na dzień 21 września 

2014 r.  

Poinformował również o przyznanych przez Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego dotacjach dla:  

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Ochodzach – w wysokości 30 000 zł. 

- Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej – w wysokości 200 000 zł.  

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Prószkowie – w wysokości 300.000 zł, 

Następnie zapoznał radnych z treścią następujących pism: 

- Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie pomocy w dalszej rozbudowie bazy 

szkoleniowej przy Zespole Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, 

- Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie pisma mieszkańców ul. Spórackiej w Krasiejowie 

dot. budowy chodnika, 

- Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie zakupu 120 ton kruszywa bazaltowego. 

Następnie w dyskusji głos kolejno zabrali: 



- radny L. Pietruszka zapytał o los niepodjętej uchwały. Przewodniczący wyjaśnił, że zostanie 

przygotowana w innej formie i poddana ponownie pod głosowanie radnych. 

- radny T. Strzałkowski zwrócił uwagę na przestrzeganie art. 21 ust.7 ustawy o samorządzie 

powiatowym, zgodnie z którym osoby będące podmiotem uchwały nie powinny brać udziału w 

głosowaniu, a Zarząd głosował. 

- Starosta wyjaśnił, że Zarząd realizuje uchwały Rady, w związku z czym nie uważa, że doszło do 

jakiegokolwiek zaniechania z jego strony. Żadna korespondencja nie wpłynęła do Zarządu Powiatu w 

sprawie remontu przedmiotowej drogi. Dlatego też skarżący nie miał podstaw, by czuć się 
zlekceważonym. Najprawdopodobniej chciał zaadresować skargę do ZDP w Opolu, a nie do Zarządu. 

- radny T. Strzałkowski uważa, że Starosta powinien od razu to wyjaśnić skarżącemu. 

- Starosta dodał, iż nie przypuszczał, że Zarząd zostanie obciążony za coś, na co nie ma wpływu. 

- radna T. Juros zaapelowała do radnych o wsparcie finansowe Fundacji Diecezjalnej Ochrony Życia. 
- radny R. Mohlek zaprosił zebranych na dwie imprezy organizowane w najbliższym czasie tj. 6 

września 2014 r. na III Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka, organizowany na terenie 

kompleksu zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu, i opolską wojewódzką inaugurację Europejskich 

Dni Dziedzictwa w 2014 r., która odbędzie się 13 września 2014 również w Zagwiździu. 

- Starosta zaprosił na Dożynki Wojewódzkie 2014, które odbędą się 7 września 2014 r. w Starych 

Siołkowicach. 

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

XXXIX sesji Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji”. 

 
Protokołowała: 

 

Aneta Raik 

 

 
 

 
 
 

 


