
Protokół Nr LII/23 
z pięćdziesiątej drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji 

z dnia 9 marca 2023 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady Sesji w 
Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29, o godz. 10:00 wypowiadając formułę: 
„Otwieram obrady pięćdziesiątej drugiej 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 (22 radnych) prawomocności obrad, co 
stanowi quorum do podejmowania decyzji (lista obecności w załączeniu), Przewodniczący 
Rady Powiatu przywitał zebranych Radnych Powiatu Opolskiego, Członków Zarządu Powiatu 
oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu. 
 

Następnie 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego za 2022 rok. 

7. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie: 
 

a) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów 
kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, 

b) powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z 
zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek 
Powiatowych, 

c) przekazania petycji do rozpatrzenia, 
d) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, 
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026, 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 

2023 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 LI/23 z Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2023 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, 1 osoba 
wstrzymała się od głosowania. Protokół został przyjęty. 
 
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie 
międzysesyjnym. 
 

Wicestarosta Opolski, Pani Leonarda Płoszaj przedstawiła zebranym Sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego (w załączeniu). 
 

W dalszej części obrad pożegnano przechodzącego na emeryturę Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Pana Tadeusza Dziubałtowskiego. 
 



Ad. 6 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego za 2022 rok. 
 

Wicestarosta Opolski zapoznała zebranych ze Sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Opolski. 
Przedmiotowy dokument przesłano Radnym pocztą elektroniczną w dniu 25.01.2023 r. 
 
Ad. 7 Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie: 
 

a) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w 
oddziale przygotowania wojskowego (Nr LII/350/23). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w związku z nowelizacją 

ustawy Prawo oświatowe w szkołach publicznych mogą być tworzone oddziały przygotowania 
wojskowego, w których będą prowadzone zajęcia z edukacji wojskowej, zorganizowane 
zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej, określonymi w drodze rozporządzenia. 
Utworzenie takiego oddziału wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z 
ustawą - Prawo oświatowe wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego składa do Ministra Obrony Narodowej organ prowadzący szkołę, w której ma 
zastać utworzony ten oddział, w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność. Organ 
prowadzący zobowiązany jest do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach szkoły. Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. 
Józefa Warszewicza w Prószkowie złożył wniosek o utworzenie oddziału przygotowania 
wojskowego od dnia 1 września 2023 r.  
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 
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) powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu 
kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych 
(Nr LII/351/23). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o 

samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o 
charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in.: kultury i promocji powiatu. Na organizację 
dożynek, w budżecie Powiatu Opolskiego na 2023 r. zaplanowano dotację celową w 
wysokości 50.000,00 zł. Dożynki Powiatowe zorganizowane zostaną 3 września 2023 r. w 
miejscowości Polska Nowa Wieś przez Gminę Komprachcice i Powiat Opolski. 
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 
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) przekazania petycji do rozpatrzenia (Nr LII/352/23). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż w dniu 14 lutego 2023 r. 
wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej 
dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Zgodnie z ustawą o petycjach 
właściwym do rozpatrzenia petycji jest Rada Powiatu. Mając na uwadze konieczność 
wnikliwego i obiektywnego zbadania możliwości załatwienia petycji, przygotowano projekt 
uchwały z sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w przedmiocie złożonej petycji. Petycję wysłano 
do Państwa wraz z materiałami na Sesję w dniu 02.03.2023 r. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 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) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (Nr LII/353/23). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż na podstawie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu 
w formie uchwały określa zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane 
na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Na 2023 rok Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla Powiatu Opolskiego określił kwotę w wysokości 3 096 772 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków 
PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym nastąpiło zwiększenie w limicie środków 
finansowych przeznaczonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2023 r. na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej w Starych Siołkowicach oraz Tarnowie Opolskim. W 2023 roku wysokość rocznego 
koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 27 696 zł. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych. 
Komisja Polityki Społecznej i Komisja Budżetu przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały 
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. 
 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026 (Nr LII/354/23). 

 
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. 
 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 
2023 (Nr LII/355/23). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Opolskiego 

przygotował propozycje zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na rok 2023 w oparciu o 
zawarte umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego. Wszystkie 
zaproponowane zmiany zostały opisane w uzasadnieniu dołączonego 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. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego Kazimierza 
Górskiego na Sesji Rady Powiatu Opolskiego w dniu 19.01.2023 r. w sprawie potrzeby 
utrzymywania oznakowania na przejazdach kolejowo-drogowych relacji Szydłów-Gracze oraz 
poprawy ich nawierzchni, otrzymaliśmy odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład 
Linii Kolejowych w Opolu. 
Z treścią przedmiotowego pisma Radni mieli możliwość zapoznania się po zakończeniu obrad. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował zebranych, iż do wiadomości 
Rady Powiatu Opolskiego wpłynęły: 
 
- Uchwała Nr L/510/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w 
sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej 
województwa opolskiego przez mieszkańców regionu, 
 
- Uchwała Nr 360/L/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie 
przyjęcia „Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu 
zadań oświatowych dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami 
samorządu terytorialnego przekazywanych dotacji na ucznia w szkole”. 
 
Z treścią przedmiotowych Uchwał Radni mieli możliwość zapoznania się po zakończeniu 
obrad. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał Radnym o obowiązku złożenia 
oświadczenia o stanie majątkowym za 2022 rok. Oświadczenie należy przedłożyć w dwóch 
egzemplarzach wraz z kserokopią dwóch PIT-ów do 30 kwietnia br.  
 

W ramach dyskusji głos zabrali: radny Marek Korniak, Wicestarosta Opolski, radna 
Zofia Kotońska, radna Helena Wojtasik, Członek Zarządu Powiatu, Pan Krzysztof Wysdak. 
 
Ad. 9 Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Sesji o godz. 11:13 wypowiadając 
formułę: „Zamykam obrady pięćdziesiątej drugiej Sesji Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji”. 
 
Protokołowała: 
 
Małgorzata Andrejczuk 


