Protokół Nr XXXV/2010
z trzydziestej piątej Sesji Rady Powiatu Opolskiego
w dniu 9 listopada 2010 r.
w Zespole Szkół w Tułowicach
Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00,
przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz pracowników Starostwa
Powiatowego w Opolu. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (22 radnych) prawomocności
obrad zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad:
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r,
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego,
c) zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
d) statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,
e) zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy mają uwagi do protokołu Nr
XXXIV/2010 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. Ponieważ żaden z
radnych nie wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego 22 radnych głosowało „za” przyjęciem ww. protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
Starosta przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu (w
załączeniu).
Przybyła radna Leonarda Płoszaj – obecnych na Sali obrad 23 radnych.
Ad. 6 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o dokonaniu analizy oświadczeń
majątkowych, złożonych przez radnych (pismo R.P.M.A.0043-3/10 z dnia 18.10.2010 r.)
Na adres rady wpłynęły informacje o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez:
Wojewodę Opolskiego pismem NK.I-PJ-1145-1/457/10 z dnia 26.10.2010,
Starostę Opolskiego pismem OR.BG.0716-15/10 z dnia 18.10.2010 r,
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem PDI/072-1770/2010 z dnia 22.10.2010,
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem PDII/412-713/10/DCH z dnia
29.10.2010,
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem PD/4121-710/10 z dnia 18.10.2010,
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku pismem PD-4120M/51/2010 z dnia 14.10.2010.
Z ww. pism wynika, że przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych nie wykazały
naruszenia prawa. U niektórych osób stwierdzono jedynie pewne błędy w wypełnianiu oświadczeń.
Ad. 7 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. (Nr
XXXV/235/10).

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż potrzebę dokonania zmian w tegorocznym
budżecie wyjaśniono w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały.
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23
radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego
(Nr XXXV/236/10).
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w uzasadnieniu do uchwały opisano
przeprowadzoną procedurę związaną z zaopiniowaniem rozkładu godzin pracy aptek.
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.
Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23
radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Nr XXXV/237/10).
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zmiana planu funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym wynika z potrzeby zakupu nowego sprzętu komputerowego dla
wydziału realizującego zadania z zakresu ewidencji budynków.
Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.
Pani Janina Skrzetuska Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii odpowiadając na zapytanie radnej
Heleny Wojtasik wyjaśniła, iż posiadany już sprzęt komputerowy będzie użytkowany nadal, a dla
zużytego sprzętu ustalone są procedury wybrakowania.
Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 23
radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim (Nr XXXV/238/10).
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż przygotowano również projekt uchwały w sprawie
statutu Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.
Przybył radny Tomasz Strzałkowski – obecnych na Sali obrad 24 radnych.
Radny Tomasz Strzałkowski zabrał głos w sprawie przedmiotowego statutu.
Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24
radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach (Nr XXXV/239/10).
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Dom Dziecka w Chmielowicach również
przygotował zmiany w swoim statucie.
Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.
Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 24
radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów
wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
W ramach dyskusji głos zabrali następujący radni:
- Anna Raida, Kazimierz Górski, Jarosław Kopij oraz Hildegarda Lazik podziękowali
Przewodniczącemu Rady, Staroście, Zarządowi Powiatu oraz pozostałym radnym za współpracę,
- Norbert Kaps zapytał o siedzibę Starostwa Powiatowego – odpowiedzi udzielił Starosta,

- Hildegarda Lazik zapytała o remont drogi w Chmielowicach – odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Opolu Pan Jacek Dziatkiewicz,
Przybyła radna Elżbieta Stolarczuk – obecnych na Sali obrad 25 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapoznał zebranych z informacją dot. pracy radnych
III. kadencji za lata 2007-2010 oraz frekwencją na sesjach rady (w załączeniu).
Ponadto podziękował wszystkim za zaangażowanie, atmosferę, zrozumienie, współpracę i
wzajemny szacunek wręczając pisemne podziękowania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.10.
Protokołowała:
Małgorzata Andrejczuk

