
Protokół Nr III/2014 

z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 
z dnia 29 grudnia 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 III sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

 Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 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: 

 

1) wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej; 

2) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego; 

3) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

6) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, 

7) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015: 

 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e) dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 

g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 
Radny K. Dendera przybył na sale obrad (obecnych 22 radnych). 

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 

Romana Respondka - radnego II i IV kadencji. 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 

Protokół z II sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie ( 22 głosami). 

 
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego 
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację z działalności międzysesyjnej (w załączeniu).  

Radny P. Kubów przybył na salę obrad (obecnych 23 radnych). 

Ad.6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 



1) wykonania zadań z zakresu administracji rządowej Nr III/13/14) 
W celu zapewnienia właściwej organizacji kwalifikacji wojskowej Wojewoda Opolski proponuje 

Powiatowi przejęcie w formie powierzenia niektórych nałożonych na niego zadań – poinformował 

Przewodniczący Rady. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej należy do właściwości Rady Powiatu.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wykonania zadań z zakresu 

administracji rządowej Nr III/13/14) 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 
2) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego 

(Nr III/14/14) 
Przewodniczący przypomniał, iż. kadencja Komisji trwa 3 lata, jednak członkowstwo w komisji 

radnego delegowanego przez Radę Powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu. Ponieważ 

wygasł mandat dotychczasowych radnych, którzy byli członkami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Powiatu Opolskiego, powołanych uchwałą Nr XXXIII/243/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 

19 grudnia 2013 r., należy delegować do składu ww. komisji dwóch radnych z obecnego składu Rady 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Powiatu Opolskiego. 

Starosta zgłosił kandydatury radnych Norberta Halupczoka i Antoniego Gryca. 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Radna H. Wojtasik zgłosiła kandydaturę radnego Jana Krzesińskiego. 

Radny Krzesiński wyraził zgodę na kandydowanie oraz zapytał czy kandydaci mogą oddać na siebie 

głos. 

Radca prawny wyjaśnił, że nie powinni brać udziału w głosowaniu dot. ich kandydatur. 

 

Przystąpiono do głosowania w kolejności zgłoszonych kandydatów. Za kandydaturą radnego Norberta 

Halupczoka głosowało 19 osób, za kandydaturą Antoniego Gryca głosowało 15 osób, a za 

kandydaturą Jana Krzesińskiego głosowały 3 osoby.  

Kandydaci nie brali udziału w głosowaniu dot. ich kandydatur. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego  

(Nr III/14/14). 

Radni podjęli ww. uchwałę (Nr III/14/14) jednogłośnie ( 23 głosami). 

 
3) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego  
(Nr III/15 /14) 
Komisja Rewizyjna opracowała  plan kontroli na rok 2015, dlatego też przygotowano projekt uchwały 

w tej sprawie – poinformował Przewodniczący. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (Nr III/15/14). 

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr III/15/14) jednogłośnie (23 głosami). 

 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (Nr 

III/16/14) 
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. 

Radna H. Wojtasik zapytała z czego wynika zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w grupie 

wynagrodzeń oraz w grupie zadań statutowych w Dziale 600 - „Transport i łączność”, Dziale 700 – 

„Gospodarka mieszkaniowa” i Dziale 750 – „Administracja publiczna”. 



Skarbnik wyjaśniła, iż w przypadku administracji publicznej wynika to z różnic pomiędzy 

zaplanowanymi środkami na odprawy emerytalne, a faktycznym ich wykorzystaniem. Natomiast, jeśli 

chodzi o drogi publiczne zmniejszenie wydatków bieżących wynika z oszczędności z tytułu 

przeprowadzonych przetargów, remontów lub zakupu usług. 

A w przypadku gospodarki mieszkaniowej wynika to z uzyskanych oszczędności po 

przeprowadzonych przetargach na wykonanie zaplanowanych robót oraz ze zminimalizowania 

kosztów materiałów i wyposażenia. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (Nr III/16/14.  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (23 głosami). 

 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr III/17/14) 
Przewodniczący poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono potrzebę zmiany 

tej uchwały. Wynika to z ustawy o finansach publicznych.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny J. Krzesiński zapytał o zakres prac związany z przebudową drogi powiatowej Nr 1507 

Magnuszowice – Grodków w miejscowości Gracze.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu poinformował, iż inwestycja drogi prowadzona jest od 

dwóch lat, budowana jest kanalizacja deszczowa, planowane jest poszerzenie jezdni oraz położenie 

nowej nawierzchni i krawężników.  

Radny Krzesiński zapytał czy droga prowadząca przez Magnuszowice od Lewina Brzeskiego też 

będzie robiona. Dyrektor Dziatkiewicz poinformował, że inwestycja z odwodnieniem i położeniem 

chodników przez całe Magnuszowice przewidziana jest w planach inwestycyjnych, dokumentacja 

techniczna jest gotowa.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej (Nr III/17/14. 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie ( 23 głosami). 

 

6) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014  

(Nr III/18/14) 
Zgodnie z postanowieniami art. 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd przygotował wykaz 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego– poinformował Przewodniczący Rady. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego poinformowała o błędnie wpisanej kwocie 

ogółem 68.622 zł wydatków związanych z realizacją Umowy z dnia 17 września 2014 r. zawartej z 

„Pracownią Projektową PIK s.c.” na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej budowy hali 

sportowej przy Zespole Szkół w Prószkowie im. Jozefa Warszewicza ul. Pomologia 11. Przesunięcie 

terminu spowodowane jest koniecznością uwzględnienia uwag wniesionych do otrzymanej 

dokumentacji projektowej zgłoszonych przez Zamawiającego. 

Prawidłowa kwota to 48.946 zł, wynika to z faktu, iż I etap realizacji zadania zakończono i 

uregulowano koszty. 

Radny J. Karpa zapytał o przebieg realizacji tego zadania oraz o sposób jego finansowania. 

Skarbnik wyjaśniła, iż będzie to hala sportowa pełnowymiarowa, spełniająca wymagane standardy 

oraz dostosowana do potrzeb uczniów. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie być może z Komisji 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki lub ze środków unijnych, planujemy uzyskać dofinansowanie z 

urzędu. Jesteśmy na etapie opracowania projektu inwestycji, dlatego środki na to zadanie przechodzą 

na kolejny rok. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (Nr III/18/14). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie ( 23 głosami). 

 

7) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015 (Nr III/19/14): 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 



c) przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 
e) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji, 

f) głosowanie każdego wniosku osobno, 
g) głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący przypomniał, iż budżet Powiatu na 2015 r. zostanie uchwalony zgodnie z zapisem § 7 

uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przyjętych procedur, Zarząd przedłożył w dniu 

15 listopada 2014 r. projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok wraz z objaśnieniami. Radni 

otrzymali projekt budżetu na 2015 r. oraz projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekty te zostały przedłożone w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady zwołali posiedzenia, na których zaopiniowano 

przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt wieloletniej prognozy 

finansowej.  

  

ad. a). Przewodniczący poinformował, że zapozna radnych  z projektem uchwały budżetowej 

na 2015 r. Zaproponował, aby odczytać projekt uchwały budżetowej, a zrezygnować z odczytania 

załączników, jako że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały.  

Propozycję Przewodniczącego radni przegłosowali jednogłośnie (23 głosami).  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej (bez załączników). 

 
ad.b). Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą 

nr 607/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Powiatu 

Opolskiego na 2014 r. Następnie Przewodniczący Rady odczytał ww. opinię Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr 608/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zaopiniowała również 

pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Opolskiego na 2015 rok. 

Przewodniczący odczytał opinię Składu Orzekającego RIO o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2015 rok.  

 
Prowadzący poinformował, że z projektem budżetu zapoznały się wszystkie Komisje Rady  

i ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok. 

 
ad.c). Na wniosek Przewodniczącego Rady, przewodniczący poszczególnych komisji 

zapoznali zebranych z opiniami do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. 

- Pan Henryk Zapiór – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków, 

- Pani Maria Koschny – wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Norbert Halupczok – przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - opinia pozytywna bez 

formułowania wniosków, 

- Pan Krystian Cichos – przewodniczący Komisji Budżetu - opinia pozytywna bez formułowania 

wniosków. 

Przewodniczący wyjaśnił, że z przedstawionych przez przewodniczących komisji opinii wynika, że 

nie sformułowano żadnych wniosków do przedmiotowego projektu uchwały budżetowej na rok 2015, 

dlatego też nie będą realizowane punkty dot. wniosków komisji, dyskusji nad nimi i głosowania. 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

W ramach dyskusji głos zabrali: 



- radny K. Górski – w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu 

opolskiego. 

Skarbnik poinformowała, że mamy ok. 160 dzieci umieszczonych w 115 rodzinach zastępczych. Poza 

terenem powiatu opolskiego przebywa 30 dzieci. 

 

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. 

Uchwała (Nr III/19/14) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015 r. została 

podjęta  jednogłośnie (23 głosami). 

Przewodniczący Rady podziękował Komisjom i Zarządowi za pracę nad przyszłorocznym budżetem.  

 

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (Nr III/20/14) 
Przewodniczący poinformował, że Komisje opiniując budżet jednocześnie zaopiniowały projekt 

uchwały w tej sprawie. Nie wniosły uwag, a ostatecznie Komisja Budżetu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 609/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. postanowiła 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

Przewodniczący Rady odczytał opinię RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

Radni podjęli ww. uchwałę ( Nr III/20/14)  jednogłośnie (23 głosami).  

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Starosta przedstawił nowym radnym kadrę kierowniczą Starostwa Powiatowego w Opolu. Następnie, 

na wniosek radnego J. Krzesińskiego nowi radni również się przedstawili. W kilku słowach 

poinformowali skąd pochodzą, z którego okręgu startowali do Rady Powiatu Opolskiego, czym 

zajmują się zawodowo i jak wyobrażają sobie swoją pracę na rzecz swoich wyborców.  

Starosta , w imieniu dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, przekazał radnym kalendarze na 2015 rok.  

Na zakończenie Przewodniczący podziękował radnym za pracę oraz złożył wszystkim obecnym na 

sali życzenia z okazji Nowego Roku.  

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

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 


