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Protokół Nr VII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 21.06.2011 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1700 i trwały do godz. 2000.  
W sesji uczestniczyło ogółem 18 radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy oraz 
pracownicy starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu (według listy 
załączonej do niniejszego protokołu). 
 
Ad.  1.  Sprawy regulaminowe.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 
posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych 
(przewodniczący potwierdził nieobecność na sesji radnego Joachima Kamrada), co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 
Przewodniczący odczytał porządek obrad. 

Starosta zgłosił  wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad - jako pkt 3i 
włączenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z Krapkowickiego Stowarzyszenia 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Krapkowicach. 

Przewodniczący wobec braku dalszych propozycji wprowadzania zmian w porządku 
obrad zarządził przystąpienie do głosowania wniosku złożonego przez starostę. W wyniku 
głosowania w obecności 18 radnych przyjęto 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 
zmianę w porządku obrad. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji Rady 
Powiatu Krapkowickiego, do którego jak poinformował przewodniczący żaden z radnych nie 
wniósł uwag. W obecności 18 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego            

tj. od dnia 19.05.2011 r.  

 
W związku z faktem, iż radni otrzymali informację z działalności międzysesyjnej 

Zarządu, starosta rozpoczął wypowiedź od przedstawienia informacji dotyczących zmian 
jakie zaszły w ostatnich dniach w zarządzie spółki Krapkowickiego Centrum Zdrowia (KCZ).  

STENOGRAM: „Na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego wczoraj o godzinie 14-

stej Rada Nadzorcza KCZ odwołała z funkcji panią prezes Ilonę Mróz i powołała na to miejsce 

rekomendowanego przez Zarząd Powiatu pana Marcina Misiewicza. Starosta pragnie 

przeprosić radnych, iż dowiadują się o „tym” w taki sposób, ale ponieważ potrzeba chwili, 

potrzeba nagłego działania uniemożliwiały jakiekolwiek wcześniejsze powiadomienie, 

dlatego, że wydawało się, żeby decyzja utrzymała w pełni swoje ugruntowane uzasadnienie 

musiała być podjęta w trybie pilnym. Zgromadzenie Wspólników w imieniu Powiatu 

Krapkowickiego złożyło wniosek o zwołanie w trybie przyspieszonym i pilnym Rady 

Nadzorczej Spółki na poniedziałek 20 czerwca na godzinę 14-stą. Głównym powodem 
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uzasadniającym zwrócenie się z prośbą do Rady Nadzorczej o zwolnienie pani prezes Mróz 

było nienależyte jak się okazuje (a także dzisiaj to potwierdzają spotkania)-nienależyte 

załatwianie kwestii związanych z zamknięciem czy wstrzymaniem przyjęć w lipcu na oddziale 

wewnętrznym krapkowickiego szpitala. To był jeden z głównych powodów, a także 

zasadniczy powód  i fundamentalny, do tego aby kwestię tej zmiany Zarząd zatwierdził w 

trybie pilnym. Jeżeli będą pytania dotyczące wyjaśnienia bliżej tej sytuacji-jestem do Państwa 

dyspozycji. Oczywiście powodem także był zły stan finansowy spółki, a także brak współpracy 

Pani Prezes Mróz przy przygotowaniu i składaniu wniosku o pieniądze z tzw. „Planu B”. 

Chciałbym od razu też uprzedzić pytania dotyczące oświadczenia, które rzekomo dotarło do 

mediów, a którego ja nie widziałem, widziałem tylko 1 zdanie na stronie Radia Opole 

z rzekomego oświadczenia pani prezes Mróz, dlatego, że nie było nam dane spotkać się 

z panią prezes Mróz na posiedzeniu Rady Nadzorczej, gdyż od piątku przebywa na zwolnieniu 

lekarskim, a od wtorku przebywała na delegacji w Warszawie. Chciałbym nawiązać przede 

wszystkim do powodów zwolnienia i tak długo myślałem i dzisiaj mi to też media zadawały – 

zadawały pytanie: czy jej odwołanie ma związek jak to pani prezes Mróz zarzucała 

z polityką?. Bardzo trudno mi było odpowiedzieć na to pytanie, bo trudno mi było znaleźć 

taką sytuację polityczną, która mogłaby uzasadnić ewentualne zmiany na stanowisku 

prezesa, ale tuż przed wyjazdem na sesję doszedłem do wniosku, że rzeczywiście może mieć 

w tej kwestii rację. Tak, to była kwesta polityki, tzn. to była kwestia polityki dlatego, że biorąc 

pod uwagę to (a zajęło nam to prawie 3 tygodnie dokładne wyjaśnienie)w jaki sposób pani 

prezes Mróz nie działała na rzecz utrzymania w lipcu funkcjonowania oddziału 

internistycznego i mogę przekonywać media, ale kogo jak kogo, ale Państwa na tej sali nie 

muszę przekonywać jak ważny jest to oddział dla nie tyle społeczności lokalnej, nie tyle dla 

mieszkańców- szczególnie osób starszych, ale jak ważny jest to oddział - tutaj pan starosta  

Macha przyzna rację - dla egzystencji tego szpitala w ogóle. Dlatego doszedłem do wniosku, 

że pani prezes może mieć rację – to była kwestia polityczna, to była kwestia polityki dlatego, 

że uważam, że wyborcy dość słusznie zarządowi powiatu, mnie, koalicji rządzącej: Platformie 

Obywatelskiej i SLD nie wybaczyliby, że przyglądaliśmy się temu w jaki sposób pani prezes 

Mróz zdecydowała nie podejmować praktycznie, nie podejmować wystarczających wysiłków 

aby ten oddział był czynny także w lipcu. Zresztą pani Mróz w tym oświadczeniu pisze, 

że starosta był – jak Państwo zauważą- starosta był o wszystkim informowany, wiedział, że 

od sierpnia jest szansa, że interna ruszy. Szkoda, że pani Mróz nie dodała, że starosta, ani 

zarząd powiatu, ani Zgromadzenie Wspólników, ani Rada Nadzorcza – jak się okazało -  nie 

miał  ani milimetra marginesu decyzyjnego czy do tego zamknięcia dojdzie czy nie, dlatego 

że wszystkie organy spółki oprócz zarządu jednoosobowego w osobie pani Mróz dowiedziały 

się o tym, że trzeba  będzie zamknąć internę już po tym jak zostało wysłane pismo do NFZ 

z informacją, że w lipcu  interna nie będzie przyjmowała pacjentów, od 20 czerwca następuje 

tzw. wygaszanie oddziału. W tej kwestii myślę, że tutaj pani prezes może mieć rację- to jest 

kwestia polityki-  społeczeństwo nie byłoby w stanie zrozumieć dlaczego czekaliśmy i nic nie 

robiliśmy. Dlatego po bardzo długim przemyśleniu – myślę, że mogła mieć to na myśli – mam 

nadzieję, że to miała na myśli. Przed nowym prezesem postawił zarząd rekomendują go 

i przedstawiając jako kandydata Radzie Nadzorczej 3 główne zadania. Jedno jest pilne 

i palące, ta zmiana została dokonana dlatego, że zostało 10 dni do podjęcia decyzji czy 

oddział internistyczny, a  wiedzą Państwo z czym się to wiąże aktualnie przebywa tam prawie 

60 pacjentów, przypuszczam, że nie wszyscy wyjdą, część trzeba by ewakuować do innych 

szpitali następnie odsyłać, wiąże się to także  z utratą kontraktu oczywiście za lipiec. Zostało 

10 dni aby zrobić tak żeby interna funkcjonowała w lipcu aby dać z siebie wszystko żeby 
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spróbować to zrobić i taką misję dostał pan prezes żeby zrobić wszystko – zresztą zarząd 

powiatu doszedł do wniosku, że w tej kwestii jeżeli ktoś będzie mógł mieć  zarzut do zarządu 

powiatu do nowego prezesa, że w lipcu rzeczywiście oddział wewnętrzny nie będzie 

funkcjonował to myślę, że będzie to zarzut  tego, że nie zrobiliśmy wszystkiego aby 

przywrócić działanie tego oddziału i mam nadzieję, że  do tego nie dojdzie. To było też 

głównym powodem odwołania w takim a nie innym trybie, wiem, że pojawiają się zarzuty, ze 

za plecami pani prezes – z panią prezes rozmawialiśmy, pani wicestarosta, która jest 

odpowiedzialna za pion zdrowotny w starostwie rozmawiała przecież z panią prezes 

codziennie do momentu kiedy ona wyjechała na delegację do Warszawy. Nie podjęlibyśmy 

także tej decyzji i to chcę jasno powiedzieć gdybyśmy chociaż odrobinę ryzykowali jeżeli 

chodzi o osobę następcy pani prezes, tzn. jeżeliby było jakiekolwiek ryzyko, a takie ryzyko 

byłoby z każdą inną osobą, która musiałaby przyjść do spółki, poznać jej specyfikę, bieżące 

sprawy, wynik finansowy, ludzi, specyfikę funkcjonowania szpitala w powiecie krapkowickim 

czy też odczucia związane z potrzebami społecznymi, bo przecież to też nie jest tajemnicą, że 

akurat w naszym powiecie sytuacja oddziału internistycznego jest dość specyficzna dlatego, 

że specyficzni są tam pacjenci, często wielu z nich tam przebywa z tzw. jak to ładnie lekarze 

mówią wskazań społecznych, a nie wskazań typowo medycznych. To nie jest kwestia 

przyjmowania chorego na ostry dyżur, bo waży się jego  życie. To jest kwestia tego, że ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc w DPS-ach, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w 

naszym ZOL-u ci ludzie muszą się znaleźć pod opieką, czasami dlatego, że nie są w stanie 

sami funkcjonować, a osoba w tym wieku – biorąc pod uwagę średnią wieku pacjentów 

naszego oddziału internistycznego, to jest osoba, którą zawsze można przyjąć do szpitala na 

oddział wewnętrzny dlatego, że ona zawsze ma takie schorzenia, które kwalifikują do pobytu 

w tym szpitalu. W związku z czym nie podjęlibyśmy tego ryzyka gdyby nie to, że kandydatem 

na nowego prezesa powołanym już teraz przez Radę Nadzorczą (wczoraj) jest pan prezes 

Marcin Misiewicz, który doskonale zna specyfikę funkcjonowania, do zeszłego miesiąca był 

dyrektorem do spraw administracyjno-technicznych tego szpitala, przez pewien czas pełnił 

obowiązki prezesa tej spółki, był również likwidatorem SP ZOZ-u w Krapkowicach, myślę że 

tutaj z obu stron stołu radni nie powinni mieć wątpliwości co do kompetencji, doświadczenia 

i przygotowania co też było dla nas ważne – przygotowania także w tym sensie, że może od 

wczoraj od godziny 16:45 kiedy udaliśmy się razem na spotkanie z lekarzami z interny – 

przystąpić do pracy, bo zna ich, wie jak wygląda spółka, bo zna tych ludzi, zna sytuację. To był 

argument, który powodował, że ryzyko zmiany prezesa w tak trudnej sytuacji w jakiej szpital 

się znalazł ze względu na oddział internistyczny, to ryzyko było minimalne i myślę, że wszyscy 

Państwo i Wysoka Rada tę decyzję i tę argumentację podzielą. Jeżeli są jakieś pytania 

dotyczące tego tematy to prosiłbym przewodniczącego aby teraz - myślę, że nie ma 

ważniejszego tematu niż ten dla Rady Powiatu i dla Powiatu Krapkowickiego niż ten temat, 

chciałbym również aby Państwo byli dobrze poinformowani co do całej sytuacji, żeby też nie 

było jakiegoś podejrzenia, że tutaj doszło do „wycinania” ze względów politycznych, 

wsadzania swoich ludzi – tego typu argumenty mogłyby zaszkodzić naszej spółce, wystarczy 

nam kłopotów. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli to chciałbym przeprowadzić krótką  

debatę.” 

Przewodniczący Rady podziękował staroście za przedstawienie tematu odwołania 
prezesa KCZ i powołania nowego prezesa oraz zwrócił się do radnych o zapytania 
do ww. kwestii. 

Głos zabrał radny Stanisław Burkat z zapytaniem dlaczego radni dowiedzieli 
się o personalnych zmianach w KCZ z mediów oraz dlaczego nie ogłoszono konkursu 
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na stanowisko prezesa? Podczas poprzedniej kadencji gdy ogłoszono konkurs na stanowisko 
prezesa KCZ zgłosiło się 2 kandydatów i padły zarzuty do zarządu ze strony ówczesnej 
opozycji, że tak nie wielu jest kandydatów. W chwili obecnej w ogóle nie przystąpiono 
do procedury konkursowej. 

W odpowiedzi od starosty usłyszeliśmy, iż w przekształceniu SP ZOZ-u w spółkę - 
organem odpowiedzialnym za prowadzenie będącym równocześnie Zgromadzeniem 
Wspólników jest zarząd powiatu, rada traci i kompetencje i możliwość decydowania o losach 
spółki, w związku z czym zarząd powiatu nie musiał konsultować z radą decyzji, które musiały 
być podjęte w ciągu godzin. Kadencja Zarządu Spółki rozpoczęła się w lipcu 2009 r. i trwa do 
lipca 2012 r., pan  prezes Misiewicz został powołany przez Radę Nadzorczą do końca 
kadencji, czyli do lipca 2012 r. – w obecnej sytuacji  nie ma konieczności przeprowadzania 
konkursu. Po podjęciu decyzji o odwołaniu prezesa KCZ i  powołaniu nowego prezesa – 
przewodniczący zarządu powiadomił przewodniczącego klubu MN pana Alberta Machę; 
przewodniczący klubu SLD radny Tomasz Sokołowski z racji członkostwa w Walnym 
Zgromadzeniu Wspólników o decyzjach wiedział wcześniej. Starosta przeprosił radnych za 
zaistniałą sytuację „Chciałbym, żeby odbyło się to w trybie takim, że mamy trzy miesiące 

na zastanowienie się, ale za 3 miesiące może nie byłoby o czym gadać”. 
Radny S. Burkat  poprosił o wyjaśnienie dlaczego został zwolniony Marcin Misiewicz 

z obejmowanego stanowiska dyrektora do spraw administracyjno-technicznych oraz kto go 
zwolnił. Poprosił również o wyjaśnienie rozbieżnych informacji jakie radny otrzymał 
w ostatnim czasie dotyczące działania interny – na posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił o informacje dotyczące działania 
interny i „przepychanek osobowych”  w odpowiedzi od wicestarosty radny S. Burakt usłyszał, 
że „ jest dobrze, że wszystko jest na dobrej drodze, wspomniała również o finansach 

i w finansach też jest dobrze – nie jest źle”. W komentarzu przewodniczący komisji rozwoju 
gospodarczego nawiązał do faktu powołania Rady Nadzorczej, bo zaledwie przed 
2 miesiącami (powołano dwóch nowych członków), RN zgodnie z wypowiedzią radnego: 
„zapewne nie miała zbyt wielu możliwości zapoznania się z panią prezes, która dobrze 

wykonywała swoje obowiązki”. 
Starosta  potwierdził słowa radnego Burkata – pani prezes dobrze pracowała przez 

ostatnie 2 lata, zwolnienie pani prezes nie było kwestią tego, „że to nie był zły prezes, który 

się nie nadawał, wiele zawdzięczamy i ten szpital zawdzięcza pani prezes Mróz, natomiast 

kwestia ostatnich decyzji, kwestia dość (nie chciałbym użyć złych słów)  zbyt swobodnego 

podejścia  do decyzji o zamknięciu interny, brak woli współpracy z zarządem powiatu, 

starostą, wicestarostą, Zgromadzeniem Wspólników, Radą Nadzorczą w kwestii rozwiązania 

tej kwestii. Wielokrotnie oferowaliśmy pomoc w negocjacjach, rozmowach czy pozyskiwaniu 

nowych lekarzy. Zawsze słyszeliśmy ten sam argument, to ja jestem prezesem  to jest moja 

spółka, ja załatwiam”.  W kwestii pytania radnego Burkata o zwolnieniu Marcina Misiewicza 
starosta udzielił następujących informacji: „ tylko prezes jest władny do zwolnienia, mimo 

tego wczoraj na forum pewnego regionalnego dziennika, którego nazwy nie będę wspominał, 

bo wiem, że informacja jakoby Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie 

likwidacji stanowiska pana dyrektora Misiewicza i zwolnienie go z tej funkcji, że wystarczy 

poszukać w dokumentach. Tych uchwał jest tak mało, że w dokumentach szukać nie 

musiałem, a mimo wszystko poprosiłem o sprawdzenie wszystkich dokumentów – taka 

uchwała nie została nigdy podjęta natomiast w dokumentach w szpitalu znalazł się projekt 

takiej  uchwały, która nie została przedstawiona i nie była nigdy przedmiotem obrad 

Walnego Zgromadzenia.  Tzn., że jeżeli ktoś teraz podnosi, że ona była podjęta, a o tej 
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uchwale  co najwyżej wiedziały 2 osoby, czyli najprawdopodobniej ja chociaż ja nie włączyłem 

jej do porządku obrad i też nie była wpisana w projekcie porządku obrad przez panią prezes 

Mróz i pani prezes Mróz - sam sobie pan odpowie na pytanie kto nie pamięta jakie uchwały 

podejmuje Walne Zgromadzenie, kto odpowiada za zatrudnianie i zwalnianie. W tej kwestii 

w ogóle sytuacja jest przekomiczna dlatego, że teza lansowana także gdzieś tam w kręgach 

przez panią lub osoby zbliżone do niej, jest taka, że to ja poleciłem zwolnić pana Misiewicza 

ze względu na to, że on jest współpracownikiem mniejszości niemieckiej 

najprawdopodobniej, bo innego powodu nie znajduję, zresztą ta współpraca rozumiem 

polegała na tym, że miał okazję pracować z dyrektorem Marcyniukiem. Myślę, że powołanie 

i propozycja zarządu na powołanie go na prezesa spółki  powinna raz na zawsze pokazywać 

jak te plotki były bzdurne i nie prawdziwe. Jeżeli chodzi o radę nadzorczą to są w radzie 

nadzorczej  osoby, które znają sytuację spółki, które miały okazję współpracować z panią 

prezes, niektóre przez 2 lata, a nie przez 2 miesiące w tym miejscu chciałbym wyjaśnić, gdyż 

pojawiła się informacja, że odwołaliśmy 2 członków z Rady Nadzorczej (radio Opole lub 

Trybuna Opolska) i powołaliśmy 2 nowych, tzn. odwołaliśmy Radę Nadzorczą i powołaliśmy 

nowy skład – rzeczywiście to była prawda, w związku z tym chciałbym Państwu przekazać, 

żeby nie było niedomówień, bo łatwo sobie pomyśleć odwołali radę nadzorczą powołali kogoś 

kto się nie zna, nie słyszał  byleby zwolnić panią prezes. Sytuacja wygląda następująco: 

przewodniczący Rady Nadzorczej po zwołaniu jej wyjechał na dawno planowane wczasy nad 

morzem za granicę w tę sobotę rano (18.06), a drugi członek Rady Nadzorczej 

wiceprzewodniczący po zabiegu chirurgicznym, który się dobył w czwartek (16.06) uznał, 

że nie będzie mógł w tym poniedziałkowym ani w najbliższym  najprawdopodobniej przez 

kilka tygodni uczestniczyć. W związku z czym wiedząc jaka jest sytuacja, że tak naprawdę bez 

przewodniczącego Rady Nadzorczej w dwu osobowym składzie rada mogłaby po zwołaniu 

przez przewodniczącego funkcjonować  z tym porządkiem obrad, ze względu na stan zdrowia 

zostaje nam jedna osoba, żeby przeprowadzić to należało powołać nową Radę Nadzorczą. 

To jest cała tajemnica, niedopowiedzenie tego do końca też wygląda  na jakieś bardzo 

podejrzane rzeczy. Jak już tu pani Ilona Mróz w oświadczeniach forsuje argumenty daleko po 

za merytoryczne i kompletnie nie polegające na prawdzie, to chciałbym też tę kwestię 

wyjaśnić, bo myślę, że Wysokiej Radzie to wyjaśnienie się należy. Natomiast jeżeli chodzi 

o komisje to wyjaśnienie jest proste, przecież te decyzje zgromadzenie wspólników podjęło 

w czwartek po południu – ostatecznie, jeszcze było pytanie czy rada nadzorcza na ten 

wniosek będzie się mogła zwołać w związku też z wyjazdem  przewodniczącego rady 

nadzorczej. Tak naprawdę decyzja dopiero była w poniedziałek, ale my wiedzieliśmy  o tym, 

że podejmujemy takie a nie inne ryzyko, bo to też zależało od decyzji pana Misiewicza, a nie 

był wcale, aż taki pewny do tego aby dać od razu odpowiedź pozytywną i przyjąć taką 

propozycję, bo zdaje sobie sprawę jak odpowiedzialną misję zarząd powiatu i rada nadzorcza 

przed nim postawiły. Więc tutaj naprawdę nie ma drugiego dna, to był ostatni desperacki 

ruch, który daj Boże i powinniśmy  wszyscy za to trzymać kciuki pozwoli nam na to aby 

oddział internistyczny funkcjonował także w lipcu, a potem w sierpniu i dłużej przez kolejne 

miesiące i mam nadzieję kolejne lata”. 

Przewodniczący poprosił radnych o zadawanie kolejnych pytań. 
Głos zabrał radny Albert Macha, który w komentarzu podsumował ostatnie 

wydarzenia w spółce KCZ, a które zaskoczyły, poruszyły i wzbudziły pewne zastrzeżenia 
opozycji. „Jednakże zaistniałą sytuację musimy zaakceptować” jak usłyszeliśmy od radnego 
Machy, który w dalszej wypowiedzi podsumował 2-letnią działalność pani Ilony Mróz jako 
prezesa spółki wyrażając jednocześnie ubolewanie dla obecnie trudnej sytuacji osobistej pani 
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prezes. Szpital w Krapkowicach rozwinął się i uzyskał bardzo dobre opinie, w skutek 
działalności poprzedniego prezesa udało się sprowadzić wybitnych specjalistów, a dzięki 
którym rozszerzono zakres świadczonych usług w takich oddziałach jak chirurgia ogólna, 
ginekologia, położnictwo, noworodki, pediatria. Na szczególną uwagę zasługuje oddział 
chirurgii ogólnej - dzięki zdolnościom mediacyjnym pani prezes doprowadzono 
do zatrudnieniu obecnego ordynatora, a chirurgia krapkowickiego szpitala znana jest 
w całym kraju.  

Radny Albert Macha zwrócił się z prośbą do starosty o udostępnienie (z ostatniego 
posiedzenia Rady Nadzorczej) „zapisów protokolarnych” wraz z wnioskami  dotyczącymi 
odwołania prezesa spółki   

Starosta podziękował przewodniczącemu klubu Mniejszości Niemieckiej Albertowi 
Masze za podjęte stanowisko i opinię, równocześnie zauważył, że zasługi pani prezes Mróz 
są nie tylko jej zasługami, ale również poprzedniej rady, zarządu powiatu, wielu lekarzy – 
pracowników szpitala. W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Machy – starosta potwierdził, 
„iż dobrze radny zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność za losy spółki, za tajemnice 

handlowe, za nie wzbudzanie niepotrzebnych emocji leży w gestii Zgromadzenia Wspólników, 

Zarządzie Spółki, Radzie Nadzorczej”. Decyzje Walnego Zgromadzenia, które są niejawne 
stały się podstawą do wystąpienia do Rady Nadzorczej - co spowodowało, że  nie było 
możliwości przeprowadzenia dyskusji o: odwołaniu prezesa i powołaniu nowego prezesa 
oraz o tematach towarzyszących tym wydarzeniom – jak usłyszeliśmy w wypowiedzi starosty. 

Radny Harald Brol poprosił o chronologię działań właścicielskich w rozumieniu 
kodeksu spółek handlowych – jak przebiegały wstecz od momentu podjęcia decyzji. 
Radny wyraził obawę czy obecny prezes poradzi sobie  z natłokiem obowiązków i zadań oraz 
poprosił o informację, czy zarząd będzie wspierać nowego prezesa w działaniach i współ 
odpowiadać za decyzje? 

Starosta odpowiedź rozpoczął od chronologicznego przedstawienia działań:  
-w dniu 16 czerwca br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników występuje 
do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o 
o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej KCZ Sp. z o.o w trybie skróconym oraz występuje do 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej KCZ Sp. z o.o z wnioskiem o odwołanie pani Ilony Mróz 
z funkcji prezesa KCZ Sp. z o.o, Dyrektora NZOZ oraz NZOZ-ZOL. Następnie nadzwyczajne 
zgromadzenie wspólników występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o z wnioskiem o powołanie pana Marcina Misiewicza na KCZ Sp. 
z o.o, Dyrektora NZOZ oraz NZOZ-ZOL, w związku z powyższym podjęto decyzję o zwołaniu 
przez przewodniczącego RN posiedzenia Rady Nadzorczej na 20 czerwca na godzinę 14-stą, 
-w dniu 20 czerwca – rano - wpłynęła rezygnacja członka ze względów zdrowotnych 
z zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz do członków zarządu powiatu „dotarła” nieformalna 
informacja o przebywaniu przewodniczącego RN na od dawna planowanym urlopie,  
-w dniu 20 czerwca podjęto na zarządzie Rady Powiatu Krapkowickiego uchwałę o udzieleniu 
staroście pełnomocnictwa (starosta wyjaśnił, że zgodnie z opinią radcy prawnego, 
zgromadzenie wspólników spółki KCZ winno być zwoływane w trybie prawnym 
przewidzianym dla posiedzeń zarządu Powiatu z jednoczesną możliwością upoważnienia 
przewodniczącego Zarządu do jednoosobowej reprezentacji zgromadzenia wspólników 
(z prawem głosowania) – w zakresie przewidzianym udzielonym pełnomocnictwem), która 
zawiera załączniki z treścią uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KCZ spółka 
z o.o. stanowiących załączniki do omawianego projektu uchwały zarządu tj.: 
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− uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Krapkowicach, 

− uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach, 

− uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach. 

-w dniu 20 czerwca o godz. 14-stej rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Rady 
Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Krapkowicach, która się ukonstytuowała (do czasu ukonstytuowania się prowadziła 
wiceprzewodnicząca poprzedniej RN pani Teresa Kominek będąc jednocześnie członkiem 
obecnej RN) oraz nastąpiło przyjęcie uchwał z wniosków dotyczących z dnia 16 czerwca 
i uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki 
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

Starosta oraz zarząd Powiatu Krapkowickiego będzie wspierać nowego prezesa 
w działaniach oraz ponosić współodpowiedzialność za podejmowane decyzje 
(współodpowiedzialność za pracę, bo odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialność 
prawną Zarząd zawsze miał, ale nie miał na nią wpływu)  - jak zadeklarował w odpowiedzi na 
drugie pytanie radnego Brola starosta. Już od godziny 15-stej w dniu 20 czerwca starosta 
wraz z nowo powołanym prezesem udali się do krapkowickiego szpitala aby podjąć rozmowy 
z lekarzami i ordynatorami. W dniu sesji przeprowadzono kolejne rozmowy tym razem 
starosta i prezes udali się do NFZ do Opola, a także odbyli wstępne rozmowy z potencjalnymi 
lekarzami. 

Radny Dariusz Willim zwrócił się o wyjaśnienia dlaczego na którejś z poprzednich sesji 
zarząd podał informację o stanie finansowym KCZ jako „dość dobry”, a w chwili obecnej jako 
jeden z argumentów zwolnienia pani prezes Ilony Mróz jest „zły stan finansowy KCZ” oraz 
radny poprosił o podanie faktycznej sytuacji finansowej spółki , a także o informację czy na  
posiedzenie Rady Nadzorczej została zaproszona pani prezes Mróz. 
    Pani prezes Ilona Mróz w dniach 14-17 czerwca przebywała na delegacji 
w Warszawie, a od 17.06 -30.06 br. przebywa na chorobowym jak poinformował 
w komentarzu starosta,  w związku z powyższym nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. 
    Sytuacja  finansowa spółki „nie grozi katastrofą, ale się pogarsza” - starosta udzielił 
odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego Dariusza Willima. Dane za miesiąc kwiecień 
wskazują, iż stan finansowy jest na minus ok. 400.000 zł. W roku obecnym nie udało się 
podwyższyć żadnego kontraktu z NFZ, otwarto oddział „urologii jednego dnia”, który nie jest 
w stanie zapewnić spółce dodatniego bilansu finansowego. 

Radny Krystian Komander w komentarzu podsumował ostatnie wydarzenia w spółce 
KCZ, a które zaskoczyły, poruszyły aczkolwiek sam proces zwolnienia prezesa i wyboru 
nowego wzbudził u radnego Komandra pewne wątpliwości. Jednakże dobro pacjentów 
lokalnej społeczności Powiatu Krapkowickiego jest „sprawą wyższą” i intencja władz 
o utrzymanie oddziału internistycznego w miesiącu lipcu jest jak najbardziej uzasadniona. 
Radny Komander złożył gratulacje nowo powołanemu prezesowi Marcinowi Misiewiczowi 
oraz złożył życzenia odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej.  
Radny poprosił o wyjaśnienie kwestii zwolnienia pani prezes Mróz - czy wynika ona ze złych 
relacji z lekarzami lub ich braku czy to sytuacja finansowa spółki  oraz brak współpracy przy 
realizacji tzw. „Planu B” były powodem odwołania. W kolejnym pytaniu od radnego 
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usłyszeliśmy czy etat dyrektora do spraw administracyjno-technicznych (na którym był 
zatrudniony pan Misiewicz, a zwolniony przez prezesa Ilonę Mróz ze względu na redukcję 
etatów w KCZ)  „powróci”  czy być może w inny sposób ten „brak” personalny zostanie 
uzupełniony? 
   Głównym powodem odwołania pani Ilony Mróz z funkcji prezesa było podanie przez 
panią prezes w dniu 2 lub 3 czerwca informacji, iż trzeba zamknąć oddział internistyczny 
na miesiąc lipiec z wygaszaniem od 20 czerwca oraz ewakuacja w dniu 30 czerwca 
pozostałych na oddziale pacjentów do innych okolicznych szpital - na przestrzeni tego czasu 
nie zrobiono nic aby tę decyzję zmienić, brak woli współpracy ze strony pani Mróz w ww. 
kwestii zmusił zarząd do podjęcia decyzji o odwołaniu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński złożył podziękowanie dla pani 
Ilony Mróz za włożoną pracę na przestrzeni tych dwóch lat prezesowania KCZ, pogratulował 
nowemu prezesowi, z którym wiązane są wielkie nadzieje oraz zwrócił się z podziękowaniami 
do zarządu Powiatu za włożony trud i determinację w działaniach w walce o funkcjonowanie 
„krapkowickiej interny”, a także poprosił starostę o przedstawienie na następnej sesji 
sytuacji finansowej spółki za poszczególne miesiące. Radny Bukowiński zwrócił się 
z wnioskiem o przejście do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.   

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem do nowo powołanego prezesa czy będzie 
przerwa w funkcjonowaniu oddziału interny krapkowickiego szpitala? 

Od czasu powołania na stanowisko prezesa pan Marcin Misiewicz prowadzi rozmowy 
z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia „asekuracyjne”, ze strony lekarzy jest wola dalszej 
współpracy i powrotu do szpitala jak poinformował prezes KCZ. Aczkolwiek ze względu na 
fakt, iż jest to dopiero pierwsza doba pracy nowego prezesa na ten moment nie ma 
pewności, że oddział będzie funkcjonować w lipcu. Jest to zadanie priorytetowe jakie 
otrzymał nowy prezes od zarządu i wyraził nadzieję, że interna bez przeszkód będzie 
w najbliższych miesiącach funkcjonować, nie mnie jednak od dnia 20 czerwca rozpoczęto 
tzw. wygaszanie oddziału. 

Wiceprzewodniczący Mariusz Pieszkała zwrócił się z zapytaniem do zarządu czy 
powołanie nowego prezesa jest długoterminowe czy tylko na czas tzw. „załatwienia sprawy” 
oraz poprosił o plany rozwojowe dla szpitala, które poprawiłby stan finansowy spółki. 

Starosta w komentarzu zwrócił się z prośbą do przewodniczącego o zwolnienie 
z odpowiedzi o plany rozwojowe, gdyż w chwili obecnej najistotniejszą sprawą jest 
utrzymanie interny co stanowi główny egzamin dla nowo powołanego prezesa pana Marcina 
Misiewicza. Prezes został powołany na okres 1 roku do lipca 2012. 
Zarząd postawił trzy główne zadania przed prezesem: 
- zrobienie wszystko aby uratować internę w lipcu, 
- przedstawienie propozycji działalności spółki na okres długoterminowy,  
- poprawa sytuacji finansowej spółki. 
 

Starosta poinformował radnych, iż w związku z  nadpłaconymi dietami na przestrzeni 
lat 2009-2010 skierował pismo do radnych Powiatu Krapkowickiego, których się temat 
dotyczy: 
S. Burkat, D. Willim, K. Komander i M. Pieszkała z prośbą o zwrot nadpłaconych kwot 
do budżetu powiatu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zainteresowała się tematem 
i przyjęła postanowienie pokontrolne w dniu 18 marca br. (w identycznej sprawie) 
stwierdzające, iż istnieje podstawa prawna by podjąć działania mające na celu rozliczenie 
i wyegzekwowanie diet wypłaconych w latach 2009-2010 w kwotach wyższych 
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od maksymalnej wartości określonej w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz w § 3 pkt 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości 
diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709). Wysokość nadpłaconych 
kwot kształtuje się dla poszczególnych radnych następująco: 

1. Pieszkała Mariusz – 2.592,34 zł 
2. Burkat Stanisław – 2.550,63 zł 
3. Komander Krystian – 2.634,04 zł 
4. Willim Dariusz – 2.583,56 zł 

Wpłynęło pismo od radnego Krystiana Komandra z prośbą o przekazanie kwot 3 x 900 zł 
z diet w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2011 z tytułu wykonywania funkcji radnego 
Rady Powiatu Krapkowickiego na konta organizacji i stowarzyszeń w tym: MKS Gogolin, 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin oraz TSKN na Śląsku Opolskim Zarząd Gminy 
Gogolin, co jest niestety nie wykonalne jak poinformował starosta, postanowienie RIO 
wyraźnie wskazuje, iż zawyżone kwoty należy zwrócić do budżetu powiatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Pieszkała w komentarzu poinformował, iż w dniu 
9 marca br. wystosował do starosty  pismo z prośbą o: wyliczenie dokładnej kwoty z racji 
nadpłaconych diet oraz stanowisko radcy prawnego w związku z zaistniałą sytuacją. W dniu 
5 maja br. radny otrzymał odpowiedź z wyliczonymi kwotami za poszczególne lata oraz 
opinię radcy prawnego, iż nie ma podstawy do żądania zwrotu kwot przekraczających 
ustawowy limit. W związku z powyższym, wyliczona kwota została przeznaczona na cele 
społeczne dla organizacji jak poinformował radny Pieszkała. 

Radny Stanisław Burkat poinformował, iż kwotę ponad 2.500 zł oddał na rzecz 
Stowarzyszeń Gminy Gogolin, motywując iż jest radnym  wybranym przez mieszkańców 
Gminy Gogolin, stowarzyszenia borykają się z problemami finansowymi, a prowadzona 
polityka finansowa obecnego zarządu wzbudza niezadowolenie i wątpliwości radnego.  

Radny Krystian Komander w komentarzu poinformował, iż złożył do starosty pismo 
z prośbą o przekazanie kwot 3 x 900 zł z diet w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2011 
z tytułu wykonywania funkcji radnego Rady Powiatu Krapkowickiego na konta organizacji 
i stowarzyszeń w tym: MKS Gogolin, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin oraz 
TSKN na Śląsku Opolskim Zarząd Gminy Gogolin. Jeżeli jest podstawa prawna, wskazująca 
iż trzeba zwrócić ww. kwoty do budżety powiatu to radny prosi o jej przestawienie. 

RIO w Opolu przeprowadziło kontrolę w urzędzie miejskim w Nysie stwierdzając 
nieprawidłowości w wypłacaniu radnym diet w kwotach wyższych od maksymalnej wartości 
określonej w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2000 r. co stanowi podstawę prawną do podjęcia działań mających na celu 
rozliczenie i wyegzekwowanie diet. Zarząd Powiatu Krapkowickiego nie ma podstawy 
prawnej do wszczęcia egzekucji, tzn. zarząd nie może skutecznie przed sądem lub 
komornikiem domagać się zwrotu tych kwot jak poinformował starosta. Członkowie 
obecnego zarządu: Tomasz Sokołowski, Jan Śmiech, Genowefa Kozubek-Kopecka oraz 
poprzedni przewodniczący rady Sławomir Rowiński również pobrali zawyżone diety, ale 
skorzystali z możliwości potrącenia wskazanych kwot z diet aktualnie otrzymywanych 
i zwrócenia do budżetu powiatu po przez złożenie stosownego wniosku na piśmie co również 
mogą uczynić członkowie zarządu oraz przewodniczący rady poprzedniej kadencji. 
Reasumując powyższe starosta nie wskazał terminu ewentualnego zwrotu nadpłaconych 
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ww. radnym diet, „możemy czekać na kontrolę RIO, która być może wskaże metody 

wyegzekwowania”. 

 
Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie. 

 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 r. 

 

 Starosta przypomniał radnym o obowiązku wynikającym z ustawy o finansach 
publicznych, która postanawia, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. 
Materiały radni otrzymali na 14 dni przed sesją i omawiali na posiedzeniach komisji stałych 
powiatu krapkowickiego. Ze względu na nieobecność na sesji Skarbnika Powiatu zaproszono 
naczelnika wydziału finansowego panią Gabrielę Osiej i ewentualne pytania czy niejasności 
starosta prosi o kierowanie bezpośrednio do pani naczelnik. 

 Przewodniczący Rady poprosił o opinie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Krapkowickiego za 2010 r. przewodniczących poszczególnych komisji stałych powiatu 
krapkowickiego: 

- Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu - przewodniczący  Sławomir Rowiński nie 
wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały, 

- Komisja Oświaty, kultury i Sportu – przewodnicząca Helga Bieniusa poinformowała, 
iż członkowie komisji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do ww. projektu uchwały, 

 - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – przewodniczący Mirosław Michalak w imieniu 
członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do omawianego projektu uchwały, 

- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący 
Stanisław Burkat w imieniu członków komisji nie wniósł uwag do omawianego projektu 
uchwały, 

- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – przewodniczący Dariusz Willim 
poinformował, iż członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag i poprosił Wysoką Radę 
o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały, 

- Komisja Rewizyjna – przewodniczący Ryszard Reszczyński poinformował radnych  o dwóch 
posiedzeniach komisji w dniach 25 i 27 maja, na których członkowie analizowali dokumenty 
dotyczące realizacji budżetu za 2010 rok oraz podjęli jednomyślnie uchwałę w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu 
za 2010 rok, którą wraz z całą niezbędną dokumentacją przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię do omawianego projektu uchwały przewodniczących 
klubu radnych: 

- Mniejszość Niemiecka –  przewodniczący Albert Macha w komentarzu podsumował 
realizację budżetu za 2010 rok, z którego realizacja w 11/12 przypadła poprzedniemu 
zarządowi. Dzięki gospodarnemu podejściu do realizacji budżetu udało się poprzedniemu 
i obecnemu zarządowi pozyskać dodatkowe dochody w kwocie 1.200.000 zł na finansowanie 
i dofinansowanie określonych zadań oraz zakup sprzętu medycznego dla szpitala. Pozyskano 
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z gmin powiatu pomoc finansową w kwocie prawie 892.000 zł, którą wykorzystano 
na remonty i inwestycje na drogach powiatowych (563.881,28 zł) oraz zakup sprzętu 
medycznego dla szpitala (327.960 zł). Wydatki zostały wykonane na poziomie 96,27 % planu. 
Na kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. 
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą Nr II/9/2010 z dnia 09.12.2010 r. ustaliła wykaz 
wydatków, które nie wygasły na koniec 2010 r. w łącznej kwocie 300.000 zł, dotyczą one 
remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Wydatki 
majątkowe zaplanowano na kwotę 4.004.134 zł, wykonano 94,65 %  planu. Źródła 
finansowania wydatków majątkowych stanowiły: dochody własne, dotacje celowe 
z funduszu Unii Europejskiej oraz dotacje z innych źródeł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły 
zadań w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg 
w Krapkowicach. Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na kwotę 
513.311 zł i wykonano 93,90 % planu. Zrealizowano 12 zadań, największą kwotę 
przydzielono na stowarzyszenia i kluby w wysokości 54.625,60 zł. Starosta poprzednich 
2 kadencji Albert Macha wyraził zadowolenie w imieniu swoim i członków poprzedniego 
zarządu oraz radnych klubu MN z realizacji i wykonania budżetu za 2010 rok, 

- Sojusz Lewicy Demokratycznej – przewodniczący Tomasz Sokołowski w imieniu członków 
klubu nie wniósł uwag, członkowie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały, 

- Platforma Obywatelska – przewodniczący Maciej Sonik wyraził nadzieję, iż w kolejnych 
latach przyjęcie sprawozdania finansowego przez opozycję będzie zawsze poprzedzane 
pozytywną opinią  jak na obecnej sesji - czego starosta życzył sobie, przewodniczącemu 
Klubu Mniejszości Niemieckiej, radnym i całej lokalnej społeczności Powiatu Krapkowickiego. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 r. 

  

 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/48/2011. 

 

b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego, 

 

Przewodniczący rady wskazał na opinie RIO: z dnia 20 kwietnia - Skład Orzekający RIO 
w Opolu pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. oraz z dnia 15 czerwca – Skład Orzekający RIO 
w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krapkowickiego 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok. 
Przewodniczący Rady poprosił o komentarz do omawianego projektu uchwały 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ryszarda Reszczyńskiego. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej  na posiedzeniach 25 i 27 maja br. szczegółowo omówili 
sprawozdanie z wykonania  budżetu, sprawozdanie finansowe Powiatu Krapkowickiego oraz 
informację o stanie mienia powiatu. Na posiedzeniu w dniu 25 maja br. udział brali 
dodatkowo głosem doradczym Skarbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu jak poinformował przewodniczący komisji. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński nie 
wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Krapkowickiego. 

 

 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/49/2011. 

 

Obrady sesji Rady Powiatu Krapkowickiego opuścił radny Dariusz Willim. 

 

c) zmiany  uchwały Nr XVII/99/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 

2008 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepszy Start”, 

 

Przewodniczący rady poprosił o komentarz do ww. projektu uchwały panią Beatę 
Krzeszowską – Strokę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych 
na różnego rodzaju działania. W ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej 
możliwa jest realizacja projektów systemowych przez powiatowe centra pomocy rodzinie 
na rzecz rozwoju  i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej osób 
niepełnosprawnych, osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny 
zastępcze oraz uchodźców. 

18 lutego br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy został złożony wniosek 
o dofinansowanie realizacji ww. projektu systemowego. Celem ogólnym projektu jest 
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób 
opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo – wychowawcze. Grupą docelową 
projektu są osoby z ww. grup, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które są 
osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub nie pozostającymi w zatrudnieniu, 
a będącymi w wieku aktywności zawodowej. W projekcie weźmie udział 26 osób 
niepełnosprawnych i 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki 
opiekuńczo – wychowawcze. Względem ww. osób zostaną podjęte nw. działania: 

1. wobec  osób niepełnosprawnych: 

• 12 dniowe warsztaty ogólnousprawniające z programem przywrócenia aktywności 
zawodowej i społecznej, 

2. wobec osób opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo – wychowawcze: 

• psychologiczne warsztaty z zakresu umiejętności psychologiczno – społecznych, 

• program edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego, 

• kursy prawa jazdy, 

• szkolenia zawodowe, 
Wniosek pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacji formalnej i merytorycznej 

i został przyjęty do realizacji. W celu podpisania aneksu do umowy ramowej należy 
dostarczyć do WUP w Opolu min. Uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu oraz zabezpieczenia środków własnych. W 2011 roku na realizację wniosku 
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wymagane są środki własne, które stanowią  10,5% ogólnej wartości wniosku. Budżet 
projektu wynosi 195 456,42 zł., w tym  zadeklarowane środki własne w wysokości 20 522,92  
zł. na które składają się świadczenia na kontynuację nauki oraz świadczenia na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach 
zastępczych a jednocześnie  biorących udział w projekcie. Wkład własny w wysokości 
20.522,92 zł jest zabezpieczony w budżecie PCPR jak poinformowała pani dyrektor ww. 
jednostki. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński nie 
wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. Przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli uwag do omawianego 
projektu uchwały. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/99/2008 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 
„Lepszy Start”. 

  

 W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/50/2011. 

 

d) zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 kwietnia 

2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 

społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na 

te zadania przypadających według algorytmu w 2011 r. 

 

Przewodniczący rady poprosił o komentarz do ww. projektu uchwały panią Beatę 
Krzeszowską – Strokę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 

W dniu 20.05.2011 r. PCPR otrzymał informację z PFRON w Warszawie o zwiększeniu 
kwoty dofinansowania na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych o kwotę 79.281 zł. Otrzymane środki, w pełnej wysokości PCPR 
proponuje przekazać na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
tj.:  
1) kwotę 40.049 zł, na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki techniczne. Pozwoli to na przyznanie dofinansowania dla osób 
niepełnosprawnych, których wnioski złożone zostały w I i II kwartale bieżącego roku. 

2) kwotę 40.000 zł na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  
co przyczyni się do zaspokojenia najbardziej naglących potrzeb niepełnosprawnych 
mieszkańców naszego powiatu, w tym zakupu i montażu dźwigu inwalidzkiego 
do mieszkania osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku. 

Niewykorzystane środki w wysokości 768 zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz 
na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki techniczne. 
Proponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych jak poinformowała dyrektor PCPR. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński nie 
wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
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uchwały. Przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli zastrzeżeń 
do omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2011 r.  

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/51/2011. 

 

e) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Nyskiego w sprawie przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

 

Przewodniczący rady poprosił o komentarz do ww. projektu uchwały panią Korynę 
Bernard Naczelnika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. 

W związku z otrzymaniem w dniu 30 maja 2011r. prośby o wydanie w ciągu 30 dni 
opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nyskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach 
polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wynikających  z faktu 
otrzymania  przez Powiat Nyski o 750.000 zł mniejszy kontrakt na Oddział Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Urologii i Ginekologii Jednego Dnia oraz Oddział Dziecięcego z Pododdziałem 
Jednego Dnia. Bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości zapewniono 
nowo utworzone Oddziały: Chirurgii, Urologii i Ginekologii Jednego Dnia oraz Oddział 
Dziecięcy Jednego Dnia w Głuchołazach.  

        Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak w imieniu 
członków komisji poinformował o przyjęciu do wiadomości faktu zaistnienia ww. 
omawianego tematu. Przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli 
zastrzeżeń do omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Powiatu Nyskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu 
udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/52/2011. 

 

f) udzielenia dotacji na prace restauratorskie, 

 

W komentarzu do ww. projektu uchwały wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot 
poinformowała o złożeniu w dniu 08.04.2011 r. przez Rzymskokatolicką Parafię 
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p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Malni wniosku o przyznanie dotacji na ogontowanie ścian 
zabytkowego kościoła w Malni. Złożony wniosek spełnia formalne wymogi określone 
w Uchwale Nr XXXVIII/247/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zabytkowy kościół w Malni jest 
wpisany do Rejestru Zabytków woj. opolskiego pod numerem rejestru 62/64, decyzją z dnia 
11 marca 1954 r. W związku z dokonaną rekonstrukcją elementów drewnianych ścian 
świątyni w latach 2009 – 2010 postanowiono zabezpieczyć je przed ponownym 
zbutwieniem. W tym celu planowane jest zabezpieczenie ścian folią wstępnego krycia 
układaną na deskowaniu, a następnie założenie gontów. Dzięki powyższym pracom 
przywrócony zostanie poprzedni stan kościoła sprzed przeniesienia z Kostowa. 

       Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego nie wnieśli uwag 
do omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 
restauratorskie. 

  

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/53/2011. 

  

 Radny Krystian Komander podziękował w imieniu swoim, mieszkańców Malni 
i proboszcza parafii za przyjęcie uchwały i udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac 
restauratorskich. 

 

g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok, 

 

Przewodniczący rady poprosił o komentarz do ww. projektu uchwały starostę 
Powiatu Krapkowickiego Macieja Sonika. 

Uchwała wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego następujące zmiany: 
I. Zmniejsza dochody budżetu o kwotę 895.959 zł co jest spowodowane: 
1. zmniejszeniem dochodów majątkowych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 

o łączną kwotę  1.074.292 zł na zadaniach: 
a. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego  

w Zdzieszowicach”   o kwotę 493.420 zł; 
b. „Przebudowa drogi powiatowej 1207 O ulicy Głogowskiej w Kujawach wraz z budową 

chodnika i kanalizacji burzowej” o kwotę 580.872 zł. 
2. Wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowej w rozdziale 85295 „Pozostała 

działalność” w kwocie 174.933 zł przeznaczonej na kontynuację przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
pn. „Lepszy start”. 

3. Zwiększeniem dochodów w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży” o kwotę 3.400 zł. Ta 
kwota stanowi odpłatność uczestników obozu piłkarskiego organizowanego na terenie 
partnerskiego powiatu Altenkirchen w Niemczech.  
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II. Zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 1.044.699 zł, co jest to spowodowane: 
1. Zmniejszeniem wydatków majątkowych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  

o kwotę 1.433.032 zł, z tego  na zadaniach: 
a. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego  

w Zdzieszowicach”   o kwotę 657.922 zł; 
b. „Przebudowa drogi powiatowej 1207 O ulicy Głogowskiej w Kujawach wraz z budową 

chodnika i kanalizacji burzowej” o kwotę 775.110 zł. 
2.  Utworzeniem wydatków remontowych w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w kwocie 

200.000 zł. Kwota 200.000 zł przeznaczona jest na remont, stanowiącego własność 
powiatu domu w Gogolinie. Dom ma stanowić miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.  

3. Utworzeniem wydatków w kwocie 174.933 zł w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” 
przeznaczonych na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach projektu „Lepszy start” – projektu systemowego na rzecz rozwoju 
i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej osób niepełnosprawnych, 
osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 
uchodźców. Z kwoty 174.933 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza 
się 58.390 zł, zaś 116.543 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące. 

4. Zwiększeniem wydatków w rozdziale 85412  „Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży” o kwotę 3.400 zł. 
Kwotę 3.400 zł przeznacza się na zakup dresów i koszulek sportowych dla uczestników 
obozu piłkarskiego organizowanego w ramach „Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży”  
i współpracy z powiatem Altenkirchen. 

5. Zwiększeniem o kwotę 10.000 zł wydatków w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami”. Kwotę  10.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji 
na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazywanych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych.  
 

III. Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 148.740 zł, co jest spowodowane włączeniem 
do budżetu niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych. Wysokość niepodzielonej 
nadwyżki z lat ubiegłych, która pozostaje do dyspozycji, wynosi 1.220.602,74 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
nie wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat nie wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu 
nie wnieśli zastrzeżeń do omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2011 rok.  

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/54/2011. 
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h) zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 

2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Krapkowickiego w kadencji 2010 – 2014, 

 

 W komentarzu przewodniczący rady poinformował, iż mając na względzie złożoną 
przez Sławomira Rowińskiego rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu 
Krapkowickiego i wybór na tę funkcję Romana Chmielewskiego – zainteresowany (obecny 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego) złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego 
oraz z członkostwa w Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, a także z członkostwa 
w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku 
z powyższym przewodniczący rady przedstawia radnym ww. projekt uchwały. 

 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych 
komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2010 – 2014.  

 

 W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/55/2011. 

 

i) wystąpienia z Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący rady poprosił starostę o komentarz do ww. projektu uchwały.  

Projekt uchwały jest wynikiem porozumienia z organami wykonawczymi pozostałych 
dwóch członków stowarzyszenia: Gminą Krapkowice i Gminą Walce. Rada Miasta 
w Krapkowicach i Rada Gminy w Walcach podjęły  w dniu 15 czerwca br. uchwały 
o wystąpienie KSRGiP w Krapkowicach. Stowarzyszenie od kilku lat nie realizuje pokładanych 
w nim nadziei, a jego działalność nie przynosi pozytywnych efektów w rozwoju gmin 
i powiatu krapkowickiego. Stowarzyszenie obecnie obejmuje swoim działaniem jedynie dwie 
gminy oraz Powiat Krapkowicki. Na dzień 28 czerwca zostanie zwołane Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji dotyczących likwidacji stowarzyszenia, tak aby 
uniknąć formalnego występowania kolejnych członków stowarzyszenia, gdyż mogłoby dojść 
do sytuacji, że nie miałby kto zadecydować o wystąpieniu ostatniego członka jak usłyszeli 
radni w komentarzu od starosty. Zarząd Powiatu Krapkowickiego, Gmina Walce oraz Gmina 
Krapkowice nie przekazali składek do stowarzyszenia za 2011 rok. Zgodnie z § 14 ust. 1 lit a 
statutu stowarzyszenia członkostwo ustaje poprzez wystąpienie zgłoszone na piśmie - 
najpóźniej na 3 miesiące przed dniem planowanego wystąpienia. W związku z powyższym 
proponuje się wystąpienie z dniem 30 września 2011 r.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat nie wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu 
nie wnieśli zastrzeżeń do omawianego projektu uchwały. 
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Radny Albert Macha jako prezes stowarzyszenia w krótkiej wypowiedzi podsumował 
działalność KSRGiP w Krapkowicach. Na przestrzeni lat stowarzyszenie pobudzało 
i koordynowało lokalną aktywność gospodarczą, rozwój obszarów wiejskich i sektorów 
pozarolniczych, stanowiło skuteczne narzędzie w pozyskiwaniu inwestorów,  pośredniczyło 
w zakresie kooperacji z firmami z kraju i z zagranicy, zajmowało się promocją regionu 
obejmującego obszar działania członków stowarzyszenia. Od roku działalność systematycznie 
ulegała wygaszeniu, a  obecnie w opinii radnego Alberta Machy forma stowarzyszenia 
faktycznie się wyczerpała. Prezes KSRGiP w Krapkowicach podziękował członkom 
stowarzyszenia, radnym oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym 
w funkcjonowanie i działanie stowarzyszenia za włożoną pracę i trud oraz poświęcony czas. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z Krapkowickiego 
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Krapkowicach.  

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr VII/56/2011. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie informacji: 

 

a) o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok, 

 

Przewodniczący przedstawił panie - pracownice „SANEPID-u”, które zostały 
zaproszone na sesję w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania radnych dotyczące 
stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak w imieniu 
członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Przewodniczący 
pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli uwag do otrzymanej informacji. 

Radny  Jerzy Mikus zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii „ widocznego problemu 

powiatu krapkowickiego” jakim jest Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Górażdży, który nadal 
nie spełnia wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – taką informację zawiera 
przedstawiony przez „SANEPID” materiał.  

Odpowiedzi udzieliła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot informując radnych o przebiegu 
prac na placówce ZOL-u w Górażdży na podstawie decyzji SANEPIDU, gdzie prace miały być 
wykonane do 30 czerwca br. W chwili obecnej trwa kończenie odmalowywania ścian oraz 
został przeniesiony gabinet zabiegowy, który budził najwięcej zastrzeżeń.  

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządził głosowanie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.  

W obecności 17 radnych informacja została przyjęta jednogłośnie. 
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b) o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

w 2010 roku, 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak w imieniu 
członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Przewodniczący 
pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli uwag do otrzymanej informacji. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krapkowicach w 2010 roku.  

W obecności 17 radnych informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

c) o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w roku 2010, 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak w imieniu 
członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Przewodniczący 
pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli uwag do otrzymanej informacji. 

Radny Krystian Komander poprosił o informację ilu jest obecnie zatrudnionych osób 
i czy w najbliższym czasie DPS planuje rozszerzenie etatów.  
W sesji uczestniczyła z-ca dyrektora DPS pani Krystyna Oleniacz, która w odpowiedzi 
przekazała, iż obecnie w DPS „ANNA” zatrudnionych jest 17 osób na 13,75 etatu, 
w większości są to 1-osobowe stanowiska pracy (administracja, kuchnia, dział opiekuńczo-
terapeutyczny: 4 opiekunki i pielęgniarka na ¼ etatu). Dom Pomocy Społecznej „ANNA” 
umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń 
zdrowotnych, zaopatrzenia w leki artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty 
ortopedyczne. Opiekę medyczną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zapewnia 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OMEGA” Krapkowice na Osiedlu XXX-lecia. Opieka 
objęci są wszyscy mieszkańcy DPS, korzystają z wizyty w przychodni mając zapewniony 
transport i opiekuna. Mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów w obrębie 
Krapkowic a także w innych miejscowościach jak Opole, Katowice i Kędzierzyn-Koźle. 
Co miesiąc na wizytę domową przychodzi lekarz psychiatra i neurolog. DPS świadczy również 
usługi medyczne w zakresie opieki długoterminowej poprzez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej – FALCK Medycyna region opolski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zatrudniona 
została przez FALCK 1 pielęgniarka w niepełnym wymiarze czasu pracy. Opiekę pielęgnacyjną 
i zalecenia lekarskie zapewnia się mieszkańcom 24 godziny na dobę w dni powszednie, noce, 
niedziele i święta.  

W odpowiedzi na pytanie o rozszerzeniu etatów, pani Oleniacz poinformowała, iż na 
ten moment nie przewiduje się zwiększenia etatów, które są do dyspozycji dyrektora DPS, 
aczkolwiek byłaby taka potrzeba, szczególnie w dziale opiekuńczo-terapeutycznym, gdzie 
5 osób na 4 etaty 0,025 etatu nie do końca pozwala należycie zabezpieczyć sprawy opieki 
podstawowej. 

Radny Krystian Komander zwrócił się z zapytaniem o koszt tzw.„wkładu do kotła” 
czyli dziennej stawki żywieniowej pacjenta. 

W odpowiedzi pani Olenicz usłyszeliśmy, iż w związku z nieustającymi podwyżkami 
we wszystkich dziedzinach gospodarki zwiększono od 1 czerwca br. dzienną stawkę 
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żywieniową z 6,50 zł na 7 zł na jednego pensjonariusza DPS „ANNA”, co stanowi na ten 
moment kwotę wystarczającą. 

Starosta pochwalił kucharki z domu społecznej za gospodarność oraz smacznie i tanio 
przygotowywane potrawy.  

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem o zasady – kolejność przyjmowania 
pensjonariuszy do DPS „ANNA” gdyż z Gminy Walce osoby ubiegające się o pobyt w domach 
opieki społecznej są umieszczane np. w Głogówku czy Szymiszowie. 

Dom Pomocy Społecznej ANNA przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku - 
mężczyzn i kobiet jak poinformowała pani Olenicz. Najstarsza mieszkanka „domu” przebywa 
od 1995 roku i pochodzi z Gminy Walce. W 2010 r. w Domu przebywały 24 osób w tym 20 
kobiet  i 4 mężczyzn. Z powodu pilnej potrzeby zapewnienia całodobowej opieki, dwie osoby 
z Gminy Krapkowice przyjęto ponad stan. Znaczna poprawa stanu zdrowia jednej 
z przyjętych osób pozwoliła jej na ponowny powrót do środowiska. Kolejność przyjmowania 
pensjonariuszy jest ograniczona ilością miejsc w DPS „ANNA”, a decyzje umieszczenia 
mieszkańca danej gminy w DPS podejmuje wójt, burmistrz, prezydent – jeżeli w budżecie 
danej gminy nie zostały zarezerwowane odpowiednie środki finansowe  na dofinansowanie 
pobytu mieszkańca gminy w takim ośrodku to „władze„ danych gmin bronią się przed 
umieszczeniem mieszkańca w DPS-ie, a nie zawsze rodzina może współfinansować pobyt 
pensjonariusza. W przypadku umieszczenia pacjenta w ZOL-u za jego pobyt płaci NFZ. 
W chwili obecnej w DPS  „ANNA” przebywa 15 pensjonariuszy na „nowych zasadach” – 
pobyt współfinansuje rodzina i budżet gminy z tego 3 osobom pobyt finansuje tylko rodzina: 
2 osobom w całości, a 1 osobie częściowo. 13 podopiecznych ma współfinansowanie 
kosztów pobytu z budżetu gmin. Najliczniejszą grupę (15 osób) pensjonariuszy stanowią 
mieszkańcy gminy Krapkowice, pozostałe osoby skierowane zostały  z okolicznych gmin: 
Reńska Wieś, Walce, Strzeleczki,  Olszanka, Tarnów Opolski i miasto Opole. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej 
„ANNA” w Krapkowicach w roku 2010.  
W obecności 17 radnych informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

d) o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach za 2010 rok, 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat nie wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie 
zaopiniowała informację o działalności PUP za 2010 rok. Przewodniczący komisji 
podziękował dyrektorowi PUP pani Danucie Wieszali oraz całemu kierownictwu za bardzo 
dobrze i szczegółowo przygotowany materiał oraz za pozyskanie środków finansowych na 
kwotę 1.148.400 zł. Przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu nie wnieśli zastrzeżeń 
do omawianej informacji. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krapkowicach za 2010 rok.  
W obecności 17 radnych informacja została przyjęta jednogłośnie. 
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Wiceprzewodniczący Rady Józef Bukowiński oraz starosta Maciej Sonik  podziękowali 
dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego za bardzo dobrze 
przygotowane materiały na sesję oraz za profesjonalnie wykonywaną pracę na rzecz lokalnej 
społeczności powiatu krapkowickiego.  

 

Ad. 5. Zapytania Radnych nie związane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu   

          Krapkowickiego. 

 

Radny Stanisław Burkat poprosił o wyjaśnienie kwestii wyjazdu zarządu, radnych oraz 
pozostałych osób do partnerskiego powiatu Altenkirchen na obchody „Dni Betzdorf” – 
dlaczego zarząd powiatu poleciał samolotem, a pozostali radni wraz z innymi osobami jechali 
wynajętym do tego celu autobusem. 

Starosta w komentarzu poinformował, iż samolotem leciał zarząd powiatu i radni, 
a pozostała część delegacji czyli pracownicy starostwa, artyści ludowi, członkowie orkiestry 
jechali autobusem. Sytuacja była spowodowana tym, iż już w piątek były przewidziane 
rozmowy z władzami powiatu Altenkirchen więc zarząd i przewodniczący rady odlecieli 
samolotem bardzo wcześnie w piątek rano aby uczestniczyć w prezentacji powiatu 
Altenkirchen oraz w spotkaniach z władzami. Pozostali członkowie delegacji wyjechali 
autobusem w piątek rano gdyż na zaproszenie władz niemieckiego zaprzyjaźnionego 
powiatu brali udział w sobotę i niedzielę w obchodach dni powiatu Altenkirchen i „Dni 
Betzdorf” prezentując i sprzedając na stoisku wyrobu ludowe oraz uprzyjemniając czas 
odwiedzających muzyką, którą zapewniła orkiestra z Górażdży. W niedzielę wieczorem 
delegacja wracała autobusem do Polski. Członkowie zarządu zostali do poniedziałku aby 
uczestniczyć w spotkaniu z Landratem Liberem, dyrektorem jego gabinetu oraz Burmistrzem 
Betzdorf-u. 

Radny Stanisław Burkat zwrócił się z zapytaniem czy fakt, iż część delegacji jechała 
wynajętym autobusem, a część leciała samolotem to „tak wyjątkowo czy teraz to będzie 

standard”? gdyż jeżeli wysyła się autobus, a część osób i tak leci samolotem to nie jest to 
ekonomiczne podejście do wydawania pieniędzy z budżetu powiatu i „wzbudza 

niezadowolenie z zarządzania finansami powiatu” jak poinformował radny Stanisław Burkat 

Starosta w odpowiedzi uzasadnił postępowanie zarządu do zaistniałej sytuacji po raz 
kolejny argumentując, iż głównym celem wyjazdu było spotkanie z władzami zarówno 
powiatu Altenkirchen, jak i władzami poszczególnych gmin w celu przeprowadzenia rozmów 
i poznania się, a także uczestnictwo w szeregu uroczystościach związanych z obchodami 
powiatu Altenkirchen. Władze zaprzyjaźnionego powiatu zaprosiły delegację z powiatu 
krapkowickiego, płaciły za wyżywienie i noclegi całej delegacji. W związku z powyższym 
gdyby cała delegacja wyjechała autobusem dzień wcześniej i została dzień dłużej koszt byłby 
znacznie wyższy niż bilety lotnicze dla 4 osób. W przyszłości jak usłyszeliśmy od starosty, 
będziemy korzystać z tańszej formy transportu.  

Radny Albert Macha w wypowiedzi wyraził ubolewanie dla tak niskiej frekwencji 
radnych na zaproszenie powiatu Altenkirchem do uczestnictwa obchodów „Dni Betzdorf” 
i dni Powiatu Altenkirchen. Radny poprosił o informację zaawansowania realizacji 
„Schetynówek” - inwestycji drogowych dofinansowanych z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011. 
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Starosta poinformował o zakończeniu remontu ul. Chrobrego w Zdzieszowicach, 
z okazji obchodów „ Dni Zdzieszowic” wyremontowaną drogą przeszedł uroczysty pochód; 
w najbliższym tygodniu powinien nastąpić odbiór techniczny (29.06.11). Remont drogi 
Głogowskiej w Kujawach jest wstrzymany gdyż wystąpił problem dotyczący dokumentacji 
i zakresu działania, gdyż projekt budowlany zakłada zaasfaltowanie przejazdu kolejowego 
i położenie chodnika na torach (linia kolejowa nr 306 relacji Krapkowice-Prudnik, która od 
sierpnia 2010 roku przez Radę Ministrów uznana została za linię o znaczeniu państwowym ze 
względu na interesy ekonomiczne, społeczne lub obronne RP). W związku z powyższym 
uzgodniono z wykonawcą aby wykonywał drogę od drugiej strony aby nie przerywać prac 
i zaburzać harmonogramu, uzgodnienia co do zmiany projektu budowlanego trwają. 
Inwestycja zostanie wykonana w terminie bez zwiększania kosztów. 

Radny Harald Brol zwrócił się z zapytaniem odnośnie podjętej przez radę powiatu 
uchwały o organizacjach pozarządowych  i w związku z powyższym braku informacji 
o ogłoszonym  konkursie oraz w jaki sposób złożyć wniosek, który przewiduje konfigurację 
kilku dofinansowań, a jedno powinno być złożone do końca lipca. Radny poprosił również 
o informację czy otrzyma jakiekolwiek dofinansowanie z powiatu krapkowickiego oraz czy 
składając wniosek do innego oferenta powinien wykluczyć możliwość udziału w konkursie 
w powiecie krapkowickim. 

Konkurs zostanie ogłoszony na początku sierpnia jak poinformowała wicestarosta, 
a w chwili obecnej jest przygotowywany przez wydział Edukacji, Kultury i Sportu regulamin 
organizacyjny konkursu.  Wcześniej starostwo organizowało dla organizacji pozarządowych 
szkolenia tak aby wszyscy mogli przystąpić do konkursu i złożyć wnioski. W odniesieniu do 
samego ogłoszenia konkursu jest jeszcze dodatkowo kwestia formalna jak uzupełnił starosta, 
poprzedni program o współpracy był niezgodny z nowelizacją „ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie”, dlatego, że zgodnie z tą ustawą trzeba powołać przedstawicieli 
do komisji organizacji, a jest to kwestia, która potrzebuje czasu. 

Radny Jerzy Mikus poprosił o ewentualne podanie terminu rozpoczęcia prac na ulicy 
Opolskiej w Walcach oraz zadał pytanie czy powiat przystąpi do kolejnej edycji 
„Schetynówek” - projektu na lata 2012 – 2015, który nazywać się będzie „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 

Zarząd Województwa nadal nie podjął decyzji o przekazaniu środków 
na dofinansowanie tej inwestycji  jak poinformował starosta. W dopowiedzi na pytanie 
odnośnie „Schetynówek” usłyszeliśmy od starosty, iż do 20 lipca trwają konsultacje 
społeczne projektu - treści programu przebudowy, budowy lub remontów dróg 
powiatowych i gminnych, w których członkowie zarządu biorą czynny udział,  w związku 
z zamiarem zgłoszenia innego brzmienia kryterium:  usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 
w ramach konsultacji – tak aby dawało Zarządowi Powiatu Krapkowickiego przewagę przy 
aplikowaniu o środki. W 2012 r. jednostka może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż 
jednego zadania. W latach 2013-2015, w każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach 
powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat - nie 
więcej niż dwóch zadań; wojewoda może zwiększyć powyższy limit dla miast na prawach 
powiatu o jedno zadanie. Źródłami finansowania realizacji Programu mają być środki z 
budżetu państwa przeznaczone na dotacje oraz środki z budżetów gmin i powiatów, a także 
inne środki przeznaczone przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych. Wkład 
własny gminy lub powiatu  może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów 
publicznych lub prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii 
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Europejskiej. Najbardziej kontrowersyjny w przedstawionym projekcie Programu jest zapis 
dotyczący wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego. Ma on bowiem wynosić nie 
mniej niż 7/3.  Na pokrycie wkładów własnych jednostki przeznaczą corocznie, w latach 
2012-2015, kwotę nie niższą niż 7/3 sumy dotacji. Czyli z budżetu państwa otrzymać będzie 
można dotację w wysokości nie wyższej niż 30 proc. kosztów przedsięwzięcia. Na 
dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych oraz dróg gminnych 
przeznacza się po 50 % sumy dotacji w województwie. Jeżeli przebudowa, budowa lub 
remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, o części sumy 
dotacji przeznaczonej na dofinansowanie decyduje kategoria drogi, której odcinek przeważa 
długością. Wojewoda może dokonać zmiany proporcji podziału sumy dotacji w 
województwie, jednakże nie więcej niż o 5 % tej sumy. Programem będzie zarządzał  
minister spraw wewnętrznych i administracji z włączeniem aparatu wykonawczego 
wojewodów. Wojewoda realizuje Program przy pomocy powoływanej przez siebie komisji, w 
skład której wchodzą: dwie osoby wyznaczone przez wojewodę oraz po jednej osobie 
wyznaczonej przez: zarząd województwa, dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz komendanta wojewódzkiego Policji. 

 

Ad. 6.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Wiceprzewodniczący rady Mariusz Pieszkała korzystając z okazji, iż w dniu 23 czerwca 
jest koniec roku szkolnego, a z racji iż są wraz z radną Helgą Bieniusą wicedyrektorami 
Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach podzielił się 
z radnymi informacją o plebiscycie przeprowadzonym przez NTO, w którym klasa IIIB ww. 
gimnazjum otrzymała miano najlepszej klasy w gminie, powiecie i województwie. 

Wicestarosta podała do wiadomości radnych aktualny stan naboru do szkół Powiatu 
Krapkowickiego (szkoły ponad gimnazjalne) na dzień 21 czerwca 2011 r., a który zakończy się 
w dniu 4 lipca br. 

Wicestarosta poinformowała również o otrzymaniu potwierdzenia informacji 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z Departamentu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, iż za pośrednictwem lokalnej grupy działania zostały przekazane 
do urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego o program na lata 
2007-2013” dotyczące dwóch operacji: 

- zakup tradycyjnych regionalnych strojów dla chórów ZS im Powstańców Opolskich 
w Krapkowicach, 

- Kraina Św. Anny - miejsce gdzie warto mieszkać, uczyć się i pracować – targi pracy 
i edukacji. 

Są to dwa wnioski, które znajdują się na liście rezerwowej, po wykazaniu przez Urząd 
Marszałkowski ewentualnych oszczędności zostaną te wnioski zrealizowane - tytułem 
wyjaśnień poinformowała radnych wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot. 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski podziękował wszystkim za przybycie i udział 
w obradach oraz życzył radnym-nauczycielom oraz pozostałym zebranym osobom 
spokojnych wakacji; przewodniczący zamknął obrady VII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

Przewodniczący 
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Roman Chmielewski 
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