
Protokół Nr V/2015 

z piątej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji 
z dnia 26 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. 8.30 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 (19 radnych) prawomocności obrad, 

Przewodniczący poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego pismem z dnia 19 lutego 

2015 r. zwrócił się z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z uwagi na 

konieczność podjęcia uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół. Uchwały, zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty, muszą być podjęte do końca lutego 2015 r. Wniosek został uwzględniony. 

 

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: 

 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

 6.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze, 

b) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie, 

c) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w 

Niemodlinie, 

d) zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół w Tułowicach, 

e) zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół w Ozimku. 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.  

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad. 

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 IV sesji Rady Powiatu Opolskiego radni przyjęli jednogłośnie (19 głosami). 

 

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) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze (Nr V/25/15) 
Przewodniczący przypomniał, iż w uzasadnieniu wyjaśniono szczegółowo przyczyny planowanej 

likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku 

Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze.  Podyktowane jest to przede wszystkim 

realnym zagrożeniem obniżenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia stopnia finansowania dotychczas 



realizowanych świadczeń do poziomu 30% wielkości kontraktu. Podjęcie uchwały przez Radę 

Powiatu umożliwi dotrzymanie ustawowego terminu powiadomienia zainteresowanych stron                         

o zamiarze likwidacji, nie przesądzając o faktycznej likwidacji szkół. Sama likwidacja zostanie 

dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu Opolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie 

Radny K. Górski zapytał jakiej grupy nauczycieli będą dotyczyły zwolnienia i czy zostały 

zabezpieczone środki finansowe na ich odprawy. Wspomniał również o zapowiadanych przez 

nauczycieli strajkach. 

Starosta wyjaśnił, iż nauczyciele w Suchym Borze nie strajkują, radny Górski musiał słyszeć o 

strajkach nauczycieli w Sanatorium „Aleksandrówka” w Jarnołtówku. Koszt odpraw to około 500.000 

zł. 

Dyrektor Zespołu Szkół  w Suchym Borze dodała, że w Zespole Szkół pracuje 21 osób, w tym 3 osoby 

są pracownikami administracji, nauczycieli uprawnionych do odprawy jest dziewięciu. W placówce 

średnio rocznie przebywa 800 dzieci, które przyjeżdżają na 3 tygodniowe turnusy. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru 

likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku 

Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze (Nr V/25/15)/ 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). Jedna osoba dołączyła do obradujących. 

   
b) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie (Nr V/26/15) 

Starosta poprosił naczelnika wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o uzasadnienie konieczności podjęcia 

pozostałych uchwał. 

Naczelnik Irena Szott poinformowała radnych, iż podjęcie niniejszej uchwały ma związek z 

porządkowaniem struktury szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski. Jest   

konieczność dostosowania sieci szkół do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.  

W wyniku wdrożenia nowych przepisów od dnia 1 września 2012 r. struktura szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego obejmuje trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, trzyletnie liceum 

ogólnokształcące, czteroletnie technikum oraz szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie 

średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Nie funkcjonują w systemie oświaty 

uzupełniające licea ogólnokształcące oraz technika dla dorosłych Ustawa nie obligowała organu 

prowadzącego do likwidacji tych szkół pozostawiając im czas na podjęcie decyzji albo o ich 

przekształceniu w licea ogólnokształcącego dla dorosłych albo ich likwidację. Szkoły nigdy nie 

zrobiły naboru, zatem o zamiarze likwidacji nie powiadamia się potencjalnie zainteresowanych jej 

likwidacją tj. uczniów i ich rodziców. 

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną, a po uzyskaniu opinii kuratora oświaty zostanie podjęta 

odrębna uchwała o likwidacji szkoły 

Radny K. Górski zapytał o perspektywy utrzymania Zespołu Szkół w Chróścinie.  

Starosta poinformował, iż Zarząd od wielu lat przygląda się temu problemowi. Jeśli nie będzie naboru 

do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie , to szkoły będą wygaszane, nie 

likwidowane. Corocznie Zespół Szkół w Chróścinie odnotowuje nieznaczny spadek liczby uczniów. 

Szkoła jest niedroga i  utrzymuje się z subwencji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru  

likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie (Nr V/26/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 

c) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w 
Niemodlinie (Nr V/27/15) 

Przewodniczący poinformował, iż  z tych samych względów należy podjąć uchwałę porządkującą 

strukturę Zespołu Szkół w Niemodlinie.  

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

 



Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru 

likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie (Nr 

V/27/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 
d) zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół w Tułowicach (Nr V/28/15) 
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru 

likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół w Tułowicach (Nr V/28/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 
e) zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół w Ozimku (Nr V/29/15) 
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru 

likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół w Ozimku.(Nr V/29/15). 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie (20 głosami). 

 

Ad. 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych: 
Przewodniczący zapoznał radnych z treścią następujących pism: 

 
W ramach dyskusji głos kolejno zabrali: 

- radny K. Górski zaproponował, aby sesje Rady Powiatu Opolskiego nie odbywały się w ostatni 

czwartek miesiąca.  

Starosta wyjaśnił, że trudno będzie to zagwarantować, ale Zarząd przyjmuje propozycję do 

wiadomości i będzie brał pod uwagę propozycje radnego. 

- radny J. Karpa –  zapytał o przebieg spotkania z przedstawicielami spółek wodnych, które odbyło się 

19 lutego br. 

Starosta zrelacjonował przebieg spotkania, podkreślając, iż jego celem była wymiana doświadczeń 

m.in. w kwestii ściągalności składek. Starosta przypomniał, iż w zeszłym roku Zarząd przeznaczył 

25.000 zł na dotacje dla spółek, a przed sesją Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru 

wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku. 

Radny Karpa ponownie nawiązał do wyników kontroli NIK dot. niezgodnego z prawem ustalania 

przez spółki wodne składek na rzecz konserwacji urządzeń melioracyjnych. Stawki te winny być 

ustalane nie w zależności od powierzchni obszaru, ale powierzchni gruntów, na które korzystny 

wpływ wywierają te urządzenia.   

Starosta zaproponował, aby radny złożył pisemną interpelację w tej sprawie.  

- radny K. Górski zapytał czy Powiat Opolski, wzorem lat ubiegłych,  planuje zorganizowanie akcji 

pomocy humanitarnej dla Powiatu Dolina na Ukrainie. 

Starosta poinformował, że w chwili obecnej Powiat nie planuje takiej akcji.  

 
Ad. 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz.9.20  wypowiadając formułę „Zamykam obrady V sesji 

Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Aneta Raik 
 

  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


