Protokół Nr XXXII/21
z trzydziestej drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji
z dnia 17 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady Sesji w Zespole Szkół
im. Józefa Warszewicza w Prószkowie o godz. 10.00 wypowiadając formułę: „Otwieram obrady XXXII
Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji.”
Następnie przypomniał zebranym, iż obrady sesji są transmitowane i nagrywane zgodnie z art.
15 ust. 1 a i 1 b ustawy o samorządzie powiatowym.
Po stwierdzeniu na podstawie listy obecności (21 radnych) prawomocności obrad, co stanowi
quorum do podejmowania decyzji (lista obecności w załączeniu), Przewodniczący Rady Powiatu
przywitał zebranych radnych Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z porządkiem obrad:
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie Powiatu Opolskiego za 2020 rok:
a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Opolskiego i debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok, w tym:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 142/2021 z dnia
20 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r.,
b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie
mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,
c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok, w tym:
a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
Opolskiego za 2020 rok – Uchwała Nr 17/21 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 28 maja 2021 r.,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 209/2021 z dnia
2 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za
2020 rok.
9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki
przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Opolski,
b) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkołach,

c) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku
2021,
d) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Murów),
e) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Nowe Budkowice),
f) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Stare Budkowice),
g) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Zagwiździe),
h) powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Opolskiego na lata 2021-2024,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.
10. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy oraz
modlitwą pamięci zmarłej radnej Anny Raidy.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do
protokołu Nr XXXI/21 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2021 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 został
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił zebranym informację z działalności
międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego (w załączeniu).
Starosta przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, Panu
Dariuszowi Sobków powierzenie stanowiska na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31
sierpnia 2026 r.
Ad. 6 Raport o stanie Powiatu Opolskiego za 2020 rok:
a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Opolskiego i debata nad raportem.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Raport o stanie Powiatu Opolskiego
za rok 2020 został przesłany wszystkim radnym pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2021 r. oraz
umieszczony na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Przedmiotowy Raport obejmuje
podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Opolskiego w roku 2020, w szczególności realizacje
polityk, programów, strategii oraz Uchwał Rady Powiatu Opolskiego. Nad Raportem o stanie Powiatu
przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos także mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby
zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami, co najmniej 300 mieszkańców powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w
debacie wynosi 15. Żaden z mieszkańców Powiatu Opolskiego nie złożył wniosku o zabranie głosu.
Następnie Starosta Opolski w nawiązaniu do Raportu o stanie Powiatu Opolskiego za 2020 rok
przedstawił krótkie wprowadzenie do filmu ilustrującego najważniejsze działania podejmowane przez
Zarząd Powiatu Opolskiego w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił radnych do dyskusji, informując jednocześnie, iż radni
mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych.
W ramach dyskusji głos zabrali: radna Zofia Kotońska, radna Irena Łysy-Cichon oraz radny Jan
Krzesiński.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania
(Nr XXXII/225/21).
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Opolskiego, którą wszystkie Komisje Rady
zaopiniowały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z
wykonania budżetu za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował przystąpienie do omówienia i rozpatrzenia
przedłożonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Opolskiego za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Radni otrzymali przygotowane przez Zarząd Powiatu
Opolskiego:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 2020 rok,
- sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020, łączny
bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2020 r., łączny rachunek
zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu
samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Opolskiego.
Wyżej wymienione dokumenty, Zarząd Powiatu Opolskiego przekazał Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego w ustawowym terminie.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 142/2021 z
dnia 20 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r.
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu – Uchwała Nr 142/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego
za 2020 r.
b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie przedmiotowych sprawozdań oraz
informacji o stanie mienia Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana
Krzysztofa Koźlika o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego w sprawie
przedmiotowych sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego Uchwała Nr 16/21 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 maja 2021 r.
Pan Krzysztof Koźlik poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli
przeprowadzonej w dniu 28 maja 2021 r. nie stwierdziła rozbieżności danych ujętych w sprawozdaniach
z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok, a wielkościami ujętymi w sporządzonych
wcześniej sprawozdaniach za 2020 rok.

Fakt ten potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opiniując pozytywnie
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej
zapoznali się także z ww. opinią.
Przeprowadzone czynności wykazały, że sprawozdanie za 2020 rok z wykonania budżetu jest
rzetelne oraz poprawne pod względem formalnym i rachunkowym.
Ponadto, dokonując analizy danych ujętych w informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu
Opolskiego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stwierdzono, że pozwalają one na ustalenie, które
z nieruchomości zostały nabyte przez Powiat Opolski, a które podlegały zbyciu.
W informacji ujęto także wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opolskiego i
ich sposób zagospodarowania oraz dane o dochodach uzyskanych tytułem wykonania prawa własności
czy posiadania mienia.
Przeprowadzone czynności kontrolne związane z realizacją budżetu Powiatu Opolskiego za
2020 r. wykazały, że Zarząd Powiatu Opolskiego wykonuje swoje zadania rzetelnie stosując ustalone
procedury i przepisy prawa oraz zachowuje kryteria gospodarności, celowości i zasadności.
Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego za
2020 r. zaopiniowała pozytywnie podejmując w dniu 28 maja 2021 r. Uchwałę Nr 16/21.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią uchwały Komisji
Rewizyjnej Nr 16/21 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego
za 2020 r.
c) dyskusja nad ww. sprawozdaniami.
Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił zebranych do dyskusji nad przedstawionymi
sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia.
Ponieważ żaden z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, przystąpiono do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok (Nr XXXII/226/21).
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za
2020 rok.
Komisja Rewizyjna oba sprawozdania zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 8 Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok, w tym:
a) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Opolskiego za 2020 rok – Uchwała Nr 17/21 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Opolskiego z dnia 28 maja 2021 r.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Opolskiego, Pana Krzysztofa Koźlika o zapoznanie zebranych z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok – Uchwała Nr 17/21 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Opolskiego z dnia 28 maja 2021 r.
Pan Krzysztof Koźlik zaznaczył, że przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną czynności
kontrolne z realizacji budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r. wykazały, że Zarząd Powiatu Opolskiego
działa zgodnie z prawem, a podejmowane przez niego działania prowadzą do wyznaczonego celu,
sprawy są prowadzone rzetelnie oraz zachowana jest gospodarność w dysponowaniu majątkiem. Biorąc
powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię do sprawozdań i postanowiła
wystąpić z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok,
podejmując w dniu 28 maja 2021 r. Uchwałę Nr 17/21.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z treścią Uchwały Nr 17/21
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 209/2021 z
dnia 2 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r.
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 r. –
Uchwała Nr 209/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu.
c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił zebranych do dyskusji nad udzieleniem absolutorium
Zarządowi Powiatu Opolskiego.
Ponieważ żaden z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, przystąpiono do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Opolskiego za 2020 rok (Nr XXXII/227/21).
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.
Komisja Rewizyjna przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Starosta Opolski podziękował Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, członkom Zarządu
Powiatu Opolskiego, radnym Powiatu Opolskiego oraz wszystkim pracownikom Starostwa
Powiatowego w Opolu za owocną współpracę na rzecz rozwoju Powiatu Opolskiego.
Ad. 9 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i
wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski (Nr
XXXII/228/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku z podpisanym w dniu
30 grudnia 2020 r. porozumieniem w sprawie wyrażenie zgody przez Gminę Niemodlin na założenie i
prowadzenie przez Powiat Opolski od dnia 1 września 2021 r. Szkoły Podstawowej i przejęcie
nauczycieli z dotychczas funkcjonującej Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie konieczne jest
podjęcie przedmiotowej uchwały, której zapisy odzwierciedlają strukturę funkcjonowania placówek
oświatowych na terenie Powiatu Opolskiego. Zgodnie z zapisem ustawy o związkach zawodowych
uchwała została przedłożona reprezentatywnym związkom zawodowym, tj. Związkowi Nauczycielstwa
Polskiego – Zarządowi Okręgu Opolskiego, Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego –
Opole oraz Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
W dyskusji głos zabrał radny Kazimierz Górski oraz Sekretarz Powiatu, Pani Marzena Kazin.

Obrady opuścił radny Przemysław Kubów.
Na sali obrad pozostało 20 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 20,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 1.
Uchwała została podjęta.
b) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w
szkołach (Nr XXXII/229/21).
Na salę obrad przybył radny Przemysław Kubów.
Obecnych na sali obrad – 21 radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż przedmiotowa uchwała uchyla
uchwałę Rady Powiatu Opolskiego Nr XXV/176/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i wprowadza następujące zmiany:
− uchwała ma charakter porządkowy, tj. dokonano aktualizacji we wskazaniu dyrektorów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Opolski;
– w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2021 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w
Niemodlinie Szkoły Podstawowej konieczne jest rozszerzenie katalogu stanowisk kierowniczych, tj.
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć po obniżce dla kierownika świetlicy.
Związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu Opolskiego, Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego - Opole oraz przez Komisję Zakładową Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedmiotowy
projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.
Komisja Polityki Społecznej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego w roku 2021
(Nr XXXII/230/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż podjęcie uchwały jest wymogiem
zawartym w Uchwale Nr XXX/220/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Opolskiego. W budżecie Powiatu Opolskiego na 2021
r. na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł.
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały
pozytywnie.
W dyskusji głos zabrali: radny Przemysław Kubów i Starosta Opolski.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,

- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nr
XXXII/231/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Gmina Murów zwróciła się z
wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie jej wykonania zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów, ul. Wolności”.
Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowe
Budkowice) (Nr XXXII/232/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Gmina Murów zwróciła się z
wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie jej wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice – Bierdzany na odcinku w miejscowości Nowe Budkowice”.
Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania.
Z przyczyn technicznych głosowanie nie powiodło się.
Radny Przemysław Kubów zaproponował powtórzenie głosowania.
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie ręczne. W kolejności alfabetycznej
zwrócił się do każdego radnego o oddanie swojego głosu.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego ustalono, iż:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
f) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Stare
Budkowice) (Nr XXXII/233/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Gmina Murów zwróciła się z
wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie jej wykonania zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w miejscowości Stare Budkowice”.
Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
g) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Zagwiździe) (Nr XXXII/234/21).

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Gmina Murów zwróciła się z
wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie jej wykonania zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1344 O w miejscowości Zagwiździe”.
Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, iż w § 1 omyłkowo nie wpisano nazwy ulicy.
Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 20,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 1.
Uchwała została podjęta.
h) powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
(Nr XXXII/235/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Gmina Komprachcice zwróciła się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie jej wykonania zadania pn.: „Rozbudowa drogi
polegająca na budowie ciągu pieszo pieszo– rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na
odcinku Dziekaństwo Domecko – etap I ”.
Komisja Polityki Gospodarczej przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
i)

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Opolskiego na lata 2021-2024 (Nr XXXII/236/21).

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu dokonuje zmian w wieloletniej
prognozie finansowej. W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały wyjaśniono potrzebę ich
wprowadzenia.
Zarząd Powiatu Opolskiego pismem RP.0065.20.2021.MA z dnia 11.06.2021 r. wprowadził do
przedmiotowego projektu uchwały Autopoprawkę.
Starosta Opolski omówił Autopoprawkę do projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024 oraz
Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opolskiego na 2021 r.
Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały uwzględniającej ww. Autopoprawkę
zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść Autopoprawki i przystąpiono do głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej Autopoprawki – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały uwzgledniającej ww.
Autopoprawkę i przystąpiono do głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r. (Nr
XXXII/237/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował
propozycje zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2021 r. w oparciu o zawarte umowy oraz wnioski
jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego. Wszystkie zaproponowane zmiany zostały opisane w
uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały.
Zarząd Powiatu Opolskiego pismem RP.0065.20.2021.MA z dnia 11.06.2021 r. wprowadził do
przedmiotowego projektu uchwały Autopoprawkę.
Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały uwzględniającej ww. Autopoprawkę
zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść Autopoprawki i przystąpiono do głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej Autopoprawki – 20,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 1.
Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały uwzgledniającej ww.
Autopoprawkę i przystąpiono do głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 21,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 10 Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z pismem Prezesa Zarządu Rolniczej
Spółdzielnia Produkcyjnej w Starych Siołkowicach dnia 11.05.2021 r. (data wpływu 2.05.2021 r.)
przesłała do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz do mojej wiadomości, pismo w
sprawie utwardzenia i naprawy drogi ziemnej dojazd do gruntów rolnych oraz projektem odpowiedzi
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Radny Rady Powiatu w
Lublińcu dnia 28.05.2021 r. (data wpływu 31.05.2021 r.) przesłał do Marszałka Województwa
Śląskiego i Marszałka Województwa Opolskiego oraz do wiadomości Rady Powiatu Opolskiego pismo
w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych pomiędzy powiatem lublinieckim a Opolem z
uwzględnieniem wszystkich stacji i przystanków kolejowych.
Zainteresowanym tematem radnym przedmiotową korespondencję Przewodniczący Rady Powiatu
udostępnił po zakończeniu obrad sesji.
W dalszej części obrad głos zabrali w kolejności: radna Alicja Trychan, Starosta Opolski, radny
Kazimierz Górski, radny Antoni Gryc oraz radny Konrad Dendera.
Ad. 11 Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 11.58 wypowiadając formułę
„Zamykam obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji”
Protokołowała:
Małgorzata Andrejczuk

