
Protokół Nr VI/2015 

z szóstej sesji Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 19 marca 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 VI-ej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji.” 

Następnie przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz 

pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości: 

 

- Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, Pana Ireneusza Jaroszyńskiego, 

- Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Pana Pawła Kielara, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Panią Marzenę Nanowską-Geisler, 

- Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii, Panią Karolinę Pomorską-Wypchło. 

 

Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 radnych) prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu pismem Nr RP.0002.6.2015.MA z 

dnia 16 marca 2015 r., złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na zmianie 

dotychczasowych projektów uchwał, tj.: 

- zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r., 

- zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

oraz wprowadzenie projektów uchwał:  

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

- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

o nowej treści. 

Wycofanie projektów uchwał w dotychczasowym brzmieniu oraz wprowadzenie projektów 

uchwał w nowym brzmieniu wynika z faktu, że zadanie pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części 

wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki – gm. Dobrzeń Wielki oraz części wsi Biadacz – gm. 

Łubniany w powiecie opolskim” w dotychczasowych projektach uchwał zostało ujęte jako zadanie 

bieżące, a winno być ujęte jako zadanie inwestycyjne, co uwzględniono w nowych projektach uchwał. 

Przedmiotowe projekty uchwał radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. Komisja Budżetu 

zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał uwzględniające poprawki. 

 Wnioski zostały uwzględnione, co jest zgodne z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad uwzględniającą zmianę 
treści w projektach uchwał budżetowych. W wyniku głosowania 21 radnych głosowało za 

wprowadzeniem ww. projektów uchwał o zmienionej treści. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad uwzględniającą zmianę treści w 

projektach uchwał budżetowych. 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu w 2014 roku. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

(teren powiatu opolskiego). 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2014 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego 

grodzkiego i ziemskiego w roku 2014. 

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 



c) określenia na 2015 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, 

d) powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji 

powiatu dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych, 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością przesyłu, 

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

h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpiono do głosowania, w wyniku 

którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 21 radnych głosowało „za” przedstawionym 

porządkiem obrad. W związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

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

V/2015 z sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. 

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

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało „za” przyjęciem protokołu. Protokół przyjęto 

jednogłośnie. 

 

Przybył radny Jan Krzesiński. Obecnych na sali obrad – 22 radnych. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej. 
 

Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Opolskiego (w załączeniu). 

 

Ad. 6 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2014 roku. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Komenda Miejska Policji w Opolu przedłożyła 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu w 2014 roku, które radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. 
W sesji uczestniczył Pan Ireneusz Jaroszyński,  Komendant Miejski Policji w Opolu, który udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Jan Krzesiński w sprawie stopnia przygotowania w sytuacjach kryzysowych w kontekście 

wydarzeń w Tunezji, w sprawie przestępstw narkotykowych, polityki kadrowej policji oraz przemocy 

w przemocy rodzinach policyjnych, 

- radny Kazimierz Górski w sprawie pseudokibiców, 

- radny Antoni Gryc w sprawie ograniczenia prędkości jazdy na drogach publicznych, 

- radna Helena Wojtasik w sprawie poziomu sprawności fizycznej policjantów. 

 

Ad. 7 Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 
(teren powiatu opolskiego). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu przedłożyła informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o 



zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Opolu (teren powiatu opolskiego), którą radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
W sesji uczestniczył Pan Paweł Kielar, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Opolu, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Szafrański w sprawie ochrony zabytków sakralnych, wypalania traw oraz akcji 

terrorystycznych, 

- radny Jan Krzesiński w sprawie podpalaczy w szeregach strażaków. 

 

Ad. 8 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2014 rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2014 rok, którą  
radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

W sesji uczestniczyła Pani Marzena Nanowska-Geisler, Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Opolu, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Jan Krzesiński w sprawie dublowania zadań realizowanych przez Inspektorat Sanitarny i 

Inspekcję Weterynaryjną, oceny placówek zdrowotnych, ognisk zakażeń w szpitalach, współpracy z 

Inspekcją Weterynaryjną, stosowania szczepień przeciwko wirusowi grypy,  

- radna Agnieszka Grodziecka-Makulska w sprawie chorób zawodowych, 

- radny Henryk Zapiór w sprawie zagrożenia odrą wirusową chorobą zakaźną. 
 

Ad. 9 Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego 
grodzkiego i ziemskiego w roku 2014. 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Inspekcja Weterynaryjna na terenie 

Powiatu Opolskiego przygotowała Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Opolskiego za 2014 rok, którą radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
W sesji uczestniczyła Pani Karolina Pomorska-Wypchło, Zastępca Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych. 

 

W ramach dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Szafrański w sprawie rejestracji pasiek pszczelich, 

- radny Jan Krzesiński w sprawie występowania wścieklizny oraz afrykańskiego pomoru świń na 

terenie Powiatu Opolskiego, skarg na lekarzy weterynarii, nadzorem nad własnym ubojem zwierząt 
oraz transportu zwierząt z zagranicy. 

 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim służbom za rzetelne i bardzo szczegółowe 

przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności za rok 2014, a następnie ogłosił 10 minutową 
przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. Na sali obrad obecnych radnych – 20. 

 

Ad. 10 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 
 

a) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego (Nr VI/30/15). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia dołączonego do projektu 

uchwały w sprawie załatwienia skargi Pani Teresy Świerc na działalność Starosty Opolskiego wynika, 

że Komisja Rewizyjna, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, uznała skargę za bezzasadną. W 

związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem, 

który został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rewizyjną. 



Radny Jan Karpa zapytał, co by się stało, gdyby Skarżąca nie złożyła przedmiotowej skargi. 

Zwrócił uwagę, iż wniosek zawierał wiele uchybień, które zostały uzupełnione. Jaki będzie ciąg 

dalszy tej sprawy, czy możliwe będzie zakończenie postępowania na podstawie art. 15b Prawa 

wodnego np. z urzędu w ramach modernizacji ewidencji gruntów. 

Pan Marek Parfimczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż sprawa 

dotyczyła linii brzegowej na cieku wodnym, którego zarządcą jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, który zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Opolu z wnioskiem o ustalenie 

linii brzegowej. W toku postępowania ustalono, że linia brzegowa pokrywa się z granicami 

ewidencyjnymi działki i w tej sprawie zostało wydane orzeczenie, czyli ustalona linia brzegowa. 

Skarżąca odwołała się od naszej decyzji twierdząc, że postępowanie narusza jej prawo własności. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uchylił decyzje z uwagi na fakt, 

iż na etapie postępowania geodezyjnego nie powiadomiono Skarżącej, przez co nie uczestniczyła ona 

w postępowaniu poprzedzającym przesłania do Starostwa Powiatowego w Opolu dokumentacji. Na 

żadnym etapie naszego postępowania Skarżąca nie zgłaszała żadnych zarzutów i wątpliwości. Na 

dzień dzisiejszy wniosek pozostaje bez rozpoznania, ponieważ po orzeczeniu RZGW we Wrocławiu 

wysłaliśmy wezwanie do uzupełnienia braków w zakresie pomiarów geodezyjnych do 

Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących – brak. Starosta Opolski nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała została podjęta. 

 

b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Nr VI/31/15). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku ze skargą złożoną przez 

……………………, Starszego specjalisty pracy z rodziną do spraw poradnictwa specjalistycznego i 

interwencji kryzysowej na ………………, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu, Rada Powiatu zleci Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej 

sprawie. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

c) określenia na 2015 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 
(Nr VI/32/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu za pośrednictwem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował projekt uchwały w sprawie określenia 

na 2015 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

Komisja Budżetu i Komisja Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały i nie wniosły 

uwag do treści. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

d) powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i 
promocji powiatu dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych (Nr VI/33/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w bieżącym roku Dożynki Powiatowe 

będą organizowane wspólnie z Gminą Łubniany, której przekazana zostanie dotacja na ten cel - w 



dniu 13 września 2015 r., a nie jak zapisano błędnie w uzasadnieniu dołączonym do ww. projektu 

uchwały w dniu 2 września 2015 r. W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w tej sprawie. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Nr VI/34/15). 
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej 

położonej w Tułowicach. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością przesyłu 
(Nr VI/35/15). 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

Tułowice, nieograniczoną w czasie odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Spółki TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu celem wybudowania urządzeń do przesyłu energii 

elektrycznej. 

Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Jan Karpa zapytał, dlaczego Rada Powiatu ponownie zajmuje się uchwałą w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością przesyłu.  

Pan Tadeusz Dziubałtowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

wyjaśnił, iż Uchwała Nr XXXII/233/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w 

sprawie wyrażenia na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej, dotyczyła obciążenia dz. nr 

633/7 służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na tej działce zapewniającej 

dojazd do dz. nr 633/6 na której usytuowany jest transformator. Natomiast obecna uchwała 

przedstawiona Radzie Powiatu wyraża zgodę na odpłatną służebność przesyłu na dz. nr 633/7 na rzecz 

Spółki TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu celem wybudowania na tej działce 

urządzeń do przesyłu energii elektrycznej. Z uwagi na fakt, iż Spółka TAURON DYSTRYBUCJA 

S.A. podjęła działania związane z likwidacją stacji transformatorowej i na wniosek ww. spółki została 

wydana decyzja udzielająca pozwolenia na rozbiórkę tej stacji, służebność dojazdu objęta Uchwałą Nr 

XXXII/233/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia na 

obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej stała się niepotrzebna, a przez to zgoda na 

ustanowienie służebności dojazdu przedmiotowa. 

 

Przybył radny Krzysztof Wysdak. Obecnych na sali obrad – 21 radnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok 

(Nr VI/36/15). 
 

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. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do 

głosowania, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów 

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

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Nr VI/37/15). 
 

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 21 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 przypomniał zebranym, iż na stronie www.bip.powiatopolski.pl w 

zakładce oświadczenia majątkowe przygotowano do pobrania wzory formularzy oświadczeń 
majątkowych oraz opis, w jaki sposób należy wypełniać ww. druki. Proszę zapoznać się z 

wyjaśnieniami oraz prawidłowo wypełnić dokumenty. Oświadczenia majątkowe należy złożyć do 

końca kwietnia br. w dwóch egzemplarzach z PIT-em za rok 2014. 

 

Radny Konrad Dendera zapytał o montaż na dachu budynku Starostwa Powiatowego w 

Opolu, Orzy ul. 1 Maja 29 urządzeń fotowoltaicznych. 

Pan Marek Parfimczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska poinformował, iż jako 

odnawialne źródło energii spowoduje, że oszczędności z tego tytułu będą wynosiły około 30%, jeśli 
chodzi o zużycie energii. Koszt kosztorysowy inwestycji na dzień dzisiejszy, tj. etapu przetargu 

wynosi 220.000 zł, z czego 100.000 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Zatem koszt wykonania instalacji kosztuje nas 120.000 zł. Inwestycja zwróci się za około 

4-5 lat. 

Następnie radny Konrad Dendera zaproponował ustalenie godzin sesji na godz. 10.00. 

Przewodniczący Rady propozycję radnego poddał pod głosowanie, w wyniku którego 15 

radnych głosowało za godziną 10.00. Propozycja została przyjęta. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż otrzymane w dniu dzisiejszym tablety 

traktować należy, jako narzędzie pracy. Zostają one wypożyczone radnym na okres trwania kadencji. 

Materiały na sesje od tej pory będą przesyłane drogą elektroniczną. Informatycy po zakończonej sesji 

udzielą instrukcji obsługi w tym zakresie. 

 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14.45 wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady VI sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji”. 

 

Protokołowała: 

 

Małgorzata Andrejczuk 


