
Protokół Nr IV/2015 

z czwartej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 
z dnia 12 lutego 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 o godz. 12.00 wypowiadając formułę: ”Otwieram 

obrady IV sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.”  

 Przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników 

starostwa. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (24 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) przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata  

2015-2017, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r., 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

d) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

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

Protokół z III sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli 23 głosami przy 1 głosie wstrzymującym 

się. 

 

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

 
Ad.6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 
2015-2017 
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z art.180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i 

realizacja 3 - letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej. 
Mając na uwadze realizację  zapisów wyżej cytowanej ustawy  przygotowano projekt Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie 

Radny J. Krzesiński uważa, że program jest za mało szczegółowy, brakuje w nim np. informacji o 

liczbie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, planowanych środkach finansowych i 

potrzebach kadrowych poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz informacji o 

zabezpieczeniu mieszkań czy też pracy dla wychowanków usamodzielniających się.  

Dyrektor E. Ciupek wyjaśniła, odpowiedź na tego typu pytania daje coroczne sprawozdanie z 

działalności PCPR w Opolu. W programie ujęto te wszystkie informacje, które zgodnie z ustawą  o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powinny być ujęte. Placówki, podobnie jak i rodziny 

zastępcze,  co roku składają zapotrzebowanie finansowe, które uwzględnione jest w budżecie powiatu, 

są więc zabezpieczone finansowo, podobnie jest z obsadą personelu. Współpraca z gminami w kwestii 

znalezienia pracy lub mieszkania wychowankom usamodzielniającym się układa się dobrze, gminy z 

reguły nie odmawiają pomocy.  



Sekretarz zaznaczyła, ż program ma na celu wyłącznie opisanie kompetencji i zadań PCPR, dlatego 

też nie zawiera informacji o działaniach realizowanych przez gminy, nie porusza też spraw 

finansowych, które uwzględnione są w corocznych sprawozdaniach placówki. Najogólniej rzecz 

ujmując, program nie mówi o tym, co zostało zrobione, ale o tym co planuje się zrobić, by 

zabezpieczyć potrzeby dzieci. 

Radny P. Kubów zapytał czy liczba dzieci trafiających pod opiekę PCPR jest rosnąca czy malejąca. 

Dyrektor Ciupek poinformowała, iż liczba ta utrzymuje się raczej na tym samym poziomie. Dążymy 

do tego, by dzieci w placówkach było jak najmniej, starając się umieścić je w rodzinach zastępczych. 

Radny J.Karpa zapytał czy dysponujemy wolnymi miejscami w domach dziecka. Dyrektor 

poinformowała, że nie, w placówkach może przebywać maksymalnie 30 dzieci, w 90% są to 

wychowankowie z powiatu opolskiego. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017 (Nr IV/21/15).  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (Nr 
IV/22/15) 
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 J. Krzesiński zapytał o Dział 600 – „Transport i łączność”, a konkretnie o zwiększenie 

planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.219 000 zł.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż kwota ta zostanie przeznaczona na naprawę mostu w 

Krasiejowie. Starosta dodał, że zadanie to zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania 50% 

dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Starosta poinformował również radnych o piśmie Wojewody Opolskiego w sprawie możliwości 

dofinansowania przebudowy drogi w Graczach w związku z poczynionymi oszczędnościami na 

przetargach. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (Nr IV/22/15).  

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr IV/23/15) 
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 Panią Skarbnik czy mogłaby w paru zdaniach powiedzieć co zawiera 

wieloletnia prognoza finansowa. Skarbnik wyjaśniła, iż wszelkie zmiany wprowadzone do budżetu 

Powiatu Opolskiego winny znaleźć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej (Nr IV/23/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 
d) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 30 stycznia 2015 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego 

skarga z dnia 22 stycznia 2015 r. Pani xxxxxxxxxxxxxxx na działalność Starosty Opolskiego w 

zakresie naruszenia praworządności oraz interesów skarżącej. 

Przedmiotem skargi jest naruszenie praworządności oraz naruszenie interesów podmiotowych 

skarżącej przez naruszenie prawa własności przez pozbawienie jej określonej działki gruntu bez próby 

odszkodowania. 

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. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 



Radna H. Wojtasik porosiła o przybliżenie skargi.  

Sekretarz poinformowała, iż Komisja Rewizyjna zajmie się rozpatrzeniem skargi i na następnej sesji 

radni podejmą decyzję co do jej zasadności oraz poznają szczegóły tej sprawy. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego (Nr IV/24/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (24 głosami). 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Przewodniczący zapoznał radnych z treścią następujących pism: 
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2015 r. 

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Powiatu Opolskiego, 

- Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w sprawie sprostowania 

nieprawdziwej informacji prasowej dot. wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli. 

W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny J. Karpa - nawiązując do sprawozdania Starosty Opolskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - w sprawie utrzymania rowów melioracyjnych i 

przeciwpowodziowych. Radny uważa, iż sprawozdanie nie zawiera informacji nt. wyników kontroli 

NIK dot. wadliwego ustalania składek na rzecz konserwacji urządzeń melioracyjnych.  

Starosta poinformował, że starostwo sprawuje jedynie nadzór nad spółkami wodnymi kontrolując je 

pod względem podejmowanych przez nie uchwał. Nie może natomiast narzucać spółkom kwoty 

rocznych składek członkowskich. Spółki mają problem z ich ściągalnością. Wojewoda Opolski 

dofinansowuje natomiast te spółki, które mają najwyższą ściągalność składek. Generalnie wynik 

kontroli NIK był pozytywny z zastrzeżeniem, że nie dostajemy środków na utrzymanie spółek 

wodnych. Starosta zaprosił również radnych na spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych, które 

odbędzie się 19 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Opolu. 

- radny P. Kubów – złożył pisemną interpelację w sprawie budowy chodnika/ścieżki rowerowej na 

trasie Magnuszowice-Gracze-Radoszowice.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.13.20  wypowiadając formułę „Zamykam obrady IV 

sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

 
 


