Protokół Nr VII/2007
z siódmej Sesji Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00,
przywitał zebranych radnych, członków Zarządu Powiatu Opolskiego oraz zaproszonych gości. Po
stwierdzeniu, na podstawie listy obecności (21 radnych) prawomocności obrad, zapoznał zebranych z
następującym porządkiem posiedzenia:
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.
7. Przedstawienie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska przyjętego
uchwałą Nr XX/141/05 Rady Powiatu Opolskiego dnia 24 lutego 2005 r, tj.:
a) Sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu
Opolskiego,
b) Sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami dla Powiatu
Opolskiego.
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
VI/2007 Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Ponieważ żaden z radnych nie
wniósł uwag, ani zastrzeżeń do ww. protokołu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego 20
radnych głosowało „za” przyjęciem.
Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej (w załączeniu).
Przybyła radna Irena Łysy-Cichon.
Obecnych na sali 21 radnych.
Ad. 6 Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
Obrady opuściła radna Helena Wojtasik oraz radna Anna Wolny-Miksa.
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok
(Nr VII/37/07).
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż z uzasadnienia przygotowanego do
projektu uchwały wynika konieczność wprowadzenia zmian jeszcze w tegorocznym budżecie.
Komisja Budżetu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 19 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej
uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Nr VII/38/07).
Przybyła radna Helena Wojtasik oraz radna Anna Wolny-Miksa.
Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym, iż właściciele nieruchomości położonej w
Krzanowicach sąsiadujący z działką stanowiącą własność powiatu opolskiego zawnioskowali o kupno
tejże działki celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej ich
własność. W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował stosowny projekt uchwały.
Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie było zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i
poddał pod głosowanie, w wyniku którego 21 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej
uchwały. Głosów przeciwnych – brak. Głosów wstrzymujących się – brak. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (Nr VII/39/07).
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu przygotował również na
dzisiejszą sesję projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
obejmującej część terenu i obiektów szpitalnych w Ozimku. Obecny dzierżawca tej nieruchomości jest
zainteresowany jej nabyciem. Uwzględniając obowiązujące nas przepisy przygotowano stosowny
projekt uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości z
przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.
Na zapytanie radnego Tomasza Strzałkowskiego – Sekretarz Powiatu poinformowała, że
obecny dzierżawca pomieszczeń szpitala otrzymał umowę dzierżawy na okres 20 lat. Uwzględniając
fakt, że obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przyjęte przez radę zasady zbycia
nieruchomości stanowią własność powiatu nie przewiduję zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej. Zarząd Powiatu proponuje zbycie tej nieruchomości w przetargu ograniczonym z
obowiązkiem przejęcia cesji umowy dzierżawy. Jeśli chodzi o określenie „pomocy społecznej” to
przede wszystkim nie chcemy ograniczać nowonabywcę w zakresie świadczonych usług jak wiemy
znaczna część starego szpitala jest obecnie niewykorzystana. Obecny użytkownik przedmiotowego
obiektu nosi się z zamiarem utworzenia domu spokojnej starości.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i poddał pod głosowanie, w
wyniku którego 20 radnych głosowało za podjęciem przedmiotowej uchwały. Głosów przeciwnych –
brak. Głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała została podjęta.
7. Przedstawienie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż w związku z przedłożeniem przez Zarząd
Powiatu sprawozdań dotyczących realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Opolskiego oraz realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego ww.
dokumenty przesłano radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję.
Komisja Polityki Gospodarczej zapoznała się szczegółowo z przygotowanymi materiałami na
posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2007 r. i nie wniosła do nich żadnych zastrzeżeń.
Oba dokumenty przygotowane zostały przez firmę WERONA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, której
przedstawiciel w osobie Pani Joanny Kardy jest obecny na dzisiejszej sesji.
Następnie Pan Marek Parfimczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił
zebranym potrzebę przygotowania i przekazania Radzie Powiatu oraz Zarządowi Województwa ww.
sprawozdań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W dyskusji głos zabrali:

- Przewodniczący Rady Powiatu w sprawie wysypisk odpadów,
- radna Irena Łysy-Cichon w sprawie elektrownii wodnej oraz zanieczyszczenia powietrza,
- radna Elżbieta Stolarczuk w sprawie wyrobiska w Graczach.
Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Joanna Karda.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z korespondencją Pana Zygmunta Lustyka,
zamieszkałego w Opolu – pismo z dnia 26.05.2007 r, pismo OR. DN. 0552-24/06 z dnia 5.06.2007 r,
pismo z dnia 10.06.2007 r.
Uwzględniając treść odpowiedzi udzielanej ww. radni nie wnieśli żadnych uwag, co do
prawnych działań podjętych przez Starostę w celu załatwienia sprawy. Właściwym organem do
załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Opola, co wyartykułowane zostało także przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, które zakwestionowało wyłącznie formę przekazania
sprawy, nie zaś właściwość organu, którym pozostaje Urząd Miasta Opola. Przewodniczący Rady
Powiatu poinformował zebranych, iż ww. stanowisko zostanie przekazane Panu Zygmuntowi
Lustykowi.
Na zapytanie radnego Tomasza Strzałkowskiego dotyczącego wyjazdu delegacji na Ukrainę
Starosta wyjaśnił, iż w dniach 2-3 czerwca br. na zaproszenie Powiatu Dolina delegacja reprezentująca
Powiat Opolski gościła na Ukrainie uczestnicząc w obchodach 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca
„Bojkiwczanki”. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, w tym 8 osób z Sołectwa Przysiecz – Zespół
Ludowy „Przysieczanki”, który gościł delegacje z Ukrainy na dożynkach powiatowych w roku 2005.
Obecnie w ramach wspólnych uzgodnień trwają w Przysieczy przygotowania do przyjęcia w roku
bieżącym, gości z sołectwa Łołyń z Ukrainy.
Ponadto radny Tomasz Strzałkowski poruszył temat umieszczania uchwał podejmowanych na
sesjach Rady Powiatu Opolskiego na stronie BIP.
Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż zarówno projekty uchwał, jak i uchwały podjęte na sesjach III.
kadencji Rady Powiatu Opolskiego, a także informacja międzysesyjna Zarządu Powiatu Opolskiego
na bieżąco zamieszczane są na stronach BIP.
Radny Tomasz Strzałkowski złożył dwa pisma: jedno zapytanie adresowane do
Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego, a drugie do Zarządu Powiatu.
Radna Zofia Kotońska podziękowała Zarządowi Powiatu za przygotowanie drogi powiatowej
umożliwiającej uczestnikom komfortowy dojazd na Targi OPOLAGRY.
9. Zakończenie obrad sesji.
Obrady sesji Rady Powiatu Opolskiego zakończyły się o godz. 11.30.
Protokołowała:

Małgorzata Andrejczuk

