Protokół Nr XXXIII/21
z trzydziestej trzeciej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady Sesji w Starostwie
Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 o godz. 11.00 wypowiadając formułę: „Otwieram obrady XXXIII
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. Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na
terenach Nadzoru Wodnego w: Brzegu, Kluczborku, Opolu, Otmuchowie i Strzelcach Opolskich za rok
2020.
7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych
położonych w Niwkach,
b) zmiany Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla
operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz
ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Opolskiego na lata 2021-2024,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.
8. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
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 XXXII/21 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 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).
Przybyła radna Helena Wojtasik. Na sali obrad obecnych 22 radnych.
Pożegnano odchodzącą na emeryturę Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w
Tarnowie Opolskim, Panią Barbarę Milewską.

Ad. 6 Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie na terenach Nadzoru Wodnego w: Brzegu, Kluczborku, Opolu, Otmuchowie i Strzelcach
Opolskich za rok 2020.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z obowiązującymi
zapisami ustawy – Prawo wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenach
Nadzoru Wodnego w: Brzegu, Kluczborku, Opolu, Otmuchowie i Strzelcach Opolskich złożyły
Sprawozdania ze swojej działalności za 2020 rok.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną ww. Sprawozdania celem zapoznania się.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS –
CoV-2 oraz w trosce o zdrowie uczestników Sesji, podjął decyzję o ograniczeniu do minimum osób
biorących udział w obradach. Mając powyższe na uwadze, nie zaprosił do udziału w Sesji
przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ewentualne pytania przygotowane przez Radnych na piśmie, zostaną przekazane do Gospodarstwa
Wodnego.
Ad. 7 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych
w Niwkach (Nr XXXIII/238/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż nabycie nieruchomości gruntowej następuje
na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, za zgodą Gminy Chrząstowice z przeznaczeniem na
włączenie jej do zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego na cele drogi powiatowej. Na
przedmiotowej działce budowana będzie ścieżka pieszo-rowerowa.
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 – 22,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) zmiany Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla
operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia
warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Nr XXXIII/239/21).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku z przeprowadzoną
inwentaryzacją przystanków komunikacyjnych oraz wnioskami Gminy Komprachcice, Niemodlin,
Murów i Ozimek proponuje się usunięcie dwóch przystanków na terenie Gminy Niemodlin i
ustanowienie dwunastu nowych przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie
Powiatu Opolskiego. Po wprowadzonej zmianie zwiększy się liczba przystanków zlokalizowanych w
pasie drogowym dróg powiatowych do 430.
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 – 22,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024 (Nr XXXIII/240/21).

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.
Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021
r. (Nr XXXIII/241/21).
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.
Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu uchwały i przystąpiono do
głosowania:
- głosy za podjęciem przedmiotowej uchwały – 22,
- głosy przeciwne – 0,
- głosy wstrzymujące się – 0,
- głosy nieoddane – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 8 Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Kazimierz Górski
- radna Helena Wojtasik
- radny – Jan Krzesiński
- radna Zofia Kotońska
- radny Rudolf Lawa
- radny Konrad Dendera
- Wicestarosta
- Starosta.
Ad. 9 Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji o godz. 11.50 wypowiadając formułę
„Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji”
Protokołowała:
Małgorzata Andrejczuk

