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Protokół Nr IX 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 20.07.2011 r. 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w sali nr 40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1610 i trwały do godz. 1850.  
W Sesji uczestniczyło ogółem 16 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). 

 

Obrady zostały przerwane do dnia 22 lipca 2011 roku do godziny 1030. 

 
Po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca br. w sesji uczestniczyło ogółem 18 radnych 

zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego protokołu. Obrady rozpoczęły się o godz. 
1040 i trwały do godz. 1130. 

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 oraz pracowników starostwa 
powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 16 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad oraz poprosił o ewentualne uzupełnienie 
lub uwagi do porządku obrad. 

Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej Albert Macha złożył 
przewodniczącemu rady „Propozycję radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej o wycofanie 
z porządku obrad Sesji Nadzwyczajnej w dniu 20 lipca 2011 projektu uchwały 2b o likwidacji 
Powiatowego Zarządu Dróg” oraz zwrócił się z prośbą do przewodniczącego rady 
o odczytanie ww. pisma (w załączeniu do protokołu). Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej 
złożył wniosek o zmianę w porządku obrad.  

Starosta w komentarzu odniósł się do Statutu Powiatu Krapkowickiego § 19 ust.8 
„Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 13 ust. 3 stosuje się 
przepis ust. 7 (Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad, na wniosek 
przewodniczącego rady, komisji lub zarządu bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady), z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zarząd 
reprezentowany - przez starostę - jako wnioskodawca o zwołaniu sesji nadzwyczajnej - 
wyraził zgodę na podjęcie głosowania w sprawie zmiany porządku obrad. 
W nawiązaniu do złożonego wniosku przez Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej starosta 
poinformował, iż zarząd dąży do zmiany struktury administracyjnej, która ma się zajmować 
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drogami Powiatu Krapkowickiego biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie środkami 
finansowymi w związku z realizacją celu, jakim jest zarządzanie drogami powiatowymi, a tym 
samym wypełniając dyspozycję określającą iż wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów.  Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu padały zarzuty 
ze strony opozycji, iż likwidacja jednostki organizacyjnej powiatu nie jest tematem na sesję 
nadzwyczajną, z czym również w swojej wypowiedzi zgodził się starosta, jednakże 
zaznaczając fakt, iż przy zwoływaniu sesji nadzwyczajnej, która okazała się niezbędna 
do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz 
jego przechowywanie (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 21 sierpnia 
2011 r.) zarząd podjął decyzję o przedstawieniu projektu uchwały w sprawie likwidacji PZD 
w Krapkowicach – w komentarzu poinformował starosta: „jako organizacji niewydolnej 

finansowo – instytucji, która jako jedyna instytucja w powiecie krapkowickim finansowana 

z pieniędzy podatników - zatrudnia 5 pracowników, aby zarządzali 4 robotnikami fizycznymi, 

która na wynagrodzenia osób tam pracujących wydaje 400.000 zł nie mówiąc o utrzymaniu 

budynku, który jest dla nich specjalnie przewidziany”. 

Radny Jerzy Mikus zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji na temat PZD 
w Krapkowicach i przejście do głosowania o wycofaniu punktu 2b z porządku obrad. 

Radny Stanisław Burkat w wypowiedzi nawiązał do posiedzenia Komisji Budżetu, 
Finansów i Mienia Powiatu, na której (wdł. słów radnego S. Burkata)  starosta zdeklarował 
się, że ściągnie z porządku obrad punkt dotyczący likwidacji PZD, jeżeli pojawi się wniosek 
w tym zakresie. 

Starosta zakwestionował i sprostował wypowiedź radnego S. Burkata informując, 
iż zarząd odchodzi od procedury zawartej w Statucie Powiatu Krapkowickiego i wyraża zgodę 
na podjęcie głosowania w sprawie zmiany porządku obrad, ale nie ściągnie ww. punktu 
z porządku obrad; takie stanowisko było przedstawione na posiedzeniu komisji budżetu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie - po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody zarządu reprezentowanego przez starostę na przyjęcie wniosku Klubu Radnych 
Mniejszości  Niemieckiej -  o wycofaniu punktu 2b z porządku obrad.  

 
W wyniku głosowania wniosek MN o zmianę w porządku obrad po przez wycofanie 

punktu 2b (projekt uchwały rady w sprawie likwidacji PZD w Krapkowicach) został odrzucony 
z wynikiem: 7 radnych było za przyjęciem zmiany w porządku obrad, 8 radnych było 
przeciwko, 1 radny wstrzymał się od udzielenia głosu. 

 
Radny Krystian Komander zwrócił się z zapytaniem w kwestii ilości projektów uchwał 

przedstawianych na sesji nadzwyczajnej argumentując, iż zgodnie ze statutem Powiatu 
Krapkowickiego powinien być tylko 1 projekt, a w przypadku obecnej sesji są 3 projekty 
uchwał. Radny poprosił również o wyjaśnienie dlaczego np. nie poinformowano radnych 
3 dni wcześniej, wówczas sesja odbyłaby się w trybie normalnym z zachowaniem terminów 
i radni mieliby czas zaznajomić się z materiałami, spotkać się na komisjach i w klubach 
radnych. 

Przewodniczący Rady przy zwołaniu sesji nadzwyczajnej jest związany wnioskiem 
wnioskodawcy w tym przypadku zarządu powiatu jak poinformował starosta, nie ma 
regulacji prawnej, która normowałaby ilość projektów uchwał do podjęcia przez radnych. 
W odniesieniu do terminu i trybu zwołania sesji starosta przedstawił kilka faktów, które 
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zdecydowały o zwołaniu sesji nadzwyczajnej: 1.zwołanie w trybie nadzwyczajnym nie 
powoduje potrącenia z diety radnego za nieobecność, 2.nie był wcześniej przygotowany 
wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie podjęcia uchwały oraz 
3.powód trywialny jak usłyszeliśmy w komentarzy starosty – długo wcześniej planowany 
urlop starosty. Starosta nawiązał do procedury, która była praktykowana w poprzedniej 
kadencji kiedy pracownice BR dzwoniły do radnych z informacją o zwołaniu sesji 
nadzwyczajnej na 3 dni przed terminem, często nie podając konkretnego powodu, a radni 
zaznajamiali się z materiałami na samej sesji. W chwili obecnej materiały zostały rozesłane 
mailowo 7 dni przed sesją, a przewodniczący Komisji Stałych Powiatu Krapkowickiego zostali 
poinformowani o zwołaniu komisji w celu omówienia i zaopiniowania materiałów. 

Radny Dariusz Willim jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego został poproszony przez członków komisji na ostatnim posiedzeniu w dniu 
6 lipca br. o nie zwoływanie w sezonie urlopowym posiedzeń komisji oraz poparł stanowisko 
Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej i nie podejmowanie na obecnej sesji uchwały 
w sprawie tak społecznie ważnej jak likwidacja Powiatowego Zarządu dróg w Krapkowicach. 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad i zawnioskował o przejście 
do omawiania projektów uchwał. 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie, 

 

W komentarzu Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu pani Dorota Woźnica 
poinformowała, iż  usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 
z dniem 21.08.2011r. staje się zadaniem własnym powiatu. Rada powiatu ustalać będzie 
corocznie, w drodze uchwały: 
-   wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów, 
- wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, powstałych   
w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, a wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 
spowodowała powstanie kosztów. 
Wysokość ustalonych przez Radę Powiatu opłat i kosztów nie może być wyższa 
od maksymalnych stawek określonych w ustawie, a opłaty stanowią dochód własny powiatu. 
Starosta poinformował o autopoprawce, która została zgłoszona przez członków komisji 
budżetu, finansów i mienia powiatu (radni: S. Burkat, A. Macha) aby wysokość kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji 
usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, wynosiła 40 % opłaty określonej 
w § 1 ust. 1 dla danego rodzaju pojazdu, a nie jak pierwotnie zakładano w § 2 projektu 
uchwały -  60% opłaty określonej dla danego rodzaju pojazdu. 
Zgodnie z art.13a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany za drogi 
za koszt właściciela w przypadku: 
1) pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 
stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest 
zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c w/w ustawy; 
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3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych  
w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu 
na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest  ruch  takiego pojazdu; 

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym 
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób 
wymienionych w art. 8 ust. 2 w/w ustawy; 

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany 
pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

Pojazd może być usunięty z drogi na koszty właściciela, jeżeli nie ma możliwości 
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 
1) kierowała nim osoba: 
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 

pojazdu; 
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie 

drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z zapytaniem do naczelnika wydziału komunikacji 

o najpóźniejszy termin zwołania sesji, aby można dochować procedur zawartych w § 7: 
„ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 21 sierpnia 2011 r.”, a adnotacja na 
projekcie uchwały o jej utworzeniu jest z dnia 7 lipca br. 

Starosta poinformował o procedurze publikacji w Dzienniku Urzędowym: „nadzór 

weryfikacyjny Wojewody Opolskiego oraz publikacja  ze względu na czas urlopowy mogą się 

przedłużyć, a zarząd musi mieć pewność, że ww. uchwała od 21 sierpnia br. będzie 

obowiązywać, a co z tym się wiąże musi do 7 sierpnia zostać opublikowana  - nadzór  

weryfikacyjny wojewody ma 30 dni na skierowanie aktu prawa miejscowego do publikacji”. 

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła mecenas pani Urszula Kolasińska; uzupełniając 
wypowiedź o informację, iż projekt uchwały znajdował się przez okres około miesiąca czasu 
w rozpatrywaniu i konsultowaniu wątpliwości z nadzorem wojewody, wątpliwości co do 
możliwości podjęcia uchwały przez radę jeszcze przed datą wejścia w życie zmiany ustawy, 
uczyniono wszystko co jest możliwe aby dochować terminów jak usłyszeliśmy do pani 
mecenas Urszuli Kolasińskiej. 

Radny Joachim Kamrad w wypowiedzi nawiązał do ostatniego posiedzenia 
połączonych komisji: bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego - posiedzenia wyjazdowego 
w celu objazdu dróg powiatowych i „przeglądu” mienia powiatu, gdzie członkowie komisji 
czekali na jednego z pracowników starostwa przez 20 minut i wówczas był czas aby obecni 
członkowie zarządu przekazali informację o zamiarze likwidacji PZD.  

Starosta w komentarzu poinformował, że wkradło się pewne nieporozumienie, gdyż 
komisje na posiedzeniach omawiają projekty uchwał nie w momencie złożenia ich do pani 
mecenas, która opiniuje wszystkie materiały, a w tym przypadku była uzasadniona 
wątpliwość prawna i wystawienie opinii radcy prawnego wymagało więcej zaangażowania 
i czasu – po wydaniu opinii projekt uchwały trafia pod obrady zarządu i dopiero wtedy jest 
kierowany pod obrady Rady Powiatu. Komisje nie mogły się zająć opiniowaniem ww. 
projektu uchwały wcześniej, gdyż zarząd na posiedzeniu 13 lipca zapoznał się z projektem 
uchwały w sprawie ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego 
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przechowywanie. Starosta zwrócił się o zakończenie dyskusji nad tematem: „sesja zwyczajna 

– sesja nadzwyczajna” i poprosił o przejście do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie 
likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie.  

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr IX/58/2011. 

 

 Radny Albert Macha zwrócił się prośbą o 3 minutową przerwę; w związku 
z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego zarządził 7 minutową przerwę 
w obradach do godziny 1650.     

 

b) likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach, 

 

 Radny Albert Macha jako przewodniczący Klubu Mniejszości Niemieckiej przedstawił 
prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku  i wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie likwidacji PZD w Krapkowicach, argumentując iż zaistniała sytuacja 
”to pogwałcenie elementarnych zasad samorządowych”. 

 Przewodniczący rady wyraził wątpliwość, iż nie ma możliwości ponownego 
głosowania nad porządkiem obrad, który przed paroma minutami został przegłosowany 
i przyjęty w stanie niezmienionym.  

 Radny Krystian Komander zwrócił się do przewodniczącego z informacją, że „rada 

może zmienić w każdym momencie porządek obrad nawet jeżeli go przyjęła na początku (..) 

w każdej chwili obrad rady można przegłosować porządek obrad”. 

 Starosta w imieniu zarządu nie wyraził zgody na ponowne głosowanie nad wnioskiem 
o zmianę w porządku obrad, uzasadniając tym, iż nie pojawił się żaden nowy argument, 
ani żadne nowe okoliczności przemawiające za podjęciem ponownego głosowania. 

 Radny Krystian Komander w wypowiedzi podtrzymał stanowisko klubu Mniejszości 
Niemieckiej, które stanowi, że radni opozycji nie są przekonani co do słuszności podjęcia 
na tej sesji likwidacji PZD, radni potrzebują więcej czasu do analizy, gruntownych faktów 
i uzasadnienia ze strony zarządu oraz dyskusji w komisjach, argumentując, iż ”się świat nie 

zawali, ani starostwo czy powiat nie padną z tego powodu”, jeżeli projekt omawianej 
uchwały zostanie podjęty za miesiąc jak argumentował radny K. Komander. Radny za główny 
powód podjęcia po raz kolejny głosowania zmiany w porządku obrad podał ww. racje  oraz 
argument główny, iż quorum do podjęcia uchwał jest bardzo istotnym elementem, a jeżeli 
radni z MN nie otrzymają czasu na analizę danych, gruntownego uzasadnienia od zarządu 
tak aby mogli podjąć decyzję zgodnie z sumieniem  - to opuszczą obrady sesji. 

 Radny Mirosław Michalak zawnioskował o zamknięcie dyskusji nad potrzebą 
kolejnego głosowania wniosku o zmianę porządku obrad, uznając tę procedurę za 
bezzasadną, a stawianie radnych koalicji „pod ścianą” - złamanie quorum - jest „co najmniej 

nie w porządku”. 



 6 

 Radny Sławomir Rowiński podtrzymał stanowisko radnego M. Michalaka dodając 
do wypowiedzi ”że możemy zagłosować nad wnioskiem o głosowanie-ewentualnie”, 
a demokracja nie polega na tym, że opuszcza się obrady i wychodzi z sali. 

 Radny Albert Macha skierował do radnych zapytanie czy dyskusja nad likwidacją PZD 
biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i racjonalne w tym zredukowanie etatów, wydatki 
inne np. w przypadku kiedy trzeba będzie każdą pracę zlecać (remont, odśnieżanie, 
wypalanie traw itp.)  - czy to będzie opłacalne na miarę efektów ekonomicznych, o których 
w wypowiedziach wspominał starosta. Radny wypowiedź podsumował stwierdzeniem, 
iż „jest święcie przekonany o tym, iż zarząd nie posiada wystarczającej wiedzy” aby podjąć 
się likwidacji PZD; bez analizy wszystkich danych nie powinno się absolutnie likwidować 
jednostki organizacyjnej, która sprawdza się w wielu dziedzinach w zakresie swoich prac, 
wiele obiektów drogowych zostało wyremontowanych, wiele inwestycji zostało 
przeprowadzonych np. w ramach „Schetynówek”; to prawie „skandal” jak usłyszeliśmy 
w wypowiedzi radnego Alberta Machy, aby podjąć się ww. działań bez uzasadnienia, bez 
argumentów i w okolicznościach sesji nadzwyczajnej. Radny raz jeszcze zwrócił się do 
przewodniczącego z prośbą o ponowne głosowanie nad wnioskiem klubu MN o wycofanie 
z porządku obrad punktu 2b, czyli projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego 
Zarządu Dróg w Krapkowicach.  

 Radny Krystian Komander ponownie zaapelował do starosty o przełożenie podjęcia 
uchwały w sprawie likwidacji PZD na inny termin nawet za miesiąc z pożytkiem dla 
społeczeństwa, radnych i samej jednostki organizacyjnej gdyż „nabieramy zbyt szybkiego 

tempa dla ważnych spraw”. 

 Radny Dariusz Willim zwrócił się do zarządu o argumenty, gdyż również z „uporem 

maniaka” jako radny nie chce w nieskończoność utrzymywać PZD, ale jest potrzebne 
uzasadnienie, argumenty i czas do tego by się z tematem oswoić, tak aby „mądrze 

zagłosować”. Radny złożył propozycję aby nie marnować czasu na dyskusję o zdjęciu punktu 
2b z porządku obrad, ale podjąć merytoryczną dyskusję dzięki, której zapewne radni 
otrzymają wiele wyjaśnień na nurtujące ich pytania w sprawie likwidacji Powiatowego 
Zarządu Dróg w Krapkowicach, a samą uchwałę podjąć na następnej sesji. 

 Radny Stanisław Burkat w wypowiedzi ponownie nawiązał do ostatniego posiedzenia 
komisji budżetu, na której usłyszał od starosty, iż - starosta wraz z członkami zarządu 
od 7 miesięcy intensywnie przyglądają się działalności PZD, a zarząd poprzedniej kadencji nic 
nie zrobił aby zreorganizować jednostkę. Radny Burkat przypomniał, iż obecny starosta 
w poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu 
i przez 4 lata nie złożył do zarządu żadnego wniosku w sprawie PZD, który by usprawnił lub 
poprawił działanie jednostki. Siedem dni na zaznajomienie się z projektem uchwały 
w sprawie likwidacji zarządu dróg, bez podania żadnego konkretnego uzasadnienia, bez 
rozmów, argumentów i spotkań członków komisji to nie wiele aby radni mogli podjąć 
racjonalną i przemyślaną decyzję – podsumował swoją wypowiedź radny Stanisław Burkat. 

Starosta sprostował wypowiedź radnego Stanisława Burkata; na posiedzeniu komisji 
budżetu padły słowa: ”że to nie jest wina ani poprzedniego zarządu, ani wina pana Dyrektora 

Pateroka, że stworzyliśmy instytucję, która dla tak małej ilości dróg powiatowych, z których 

część jest drogami polnymi, po prostu jest instytucją, której utrzymanie kosztuje nas 

za dużo”. Argument, że 7 dni to za krótko w przypadku gdzie ustawodawca, a także uchwała 
rady w tej kadencji ustalając Statut Powiatu Krapkowickiego uznała, że radnym wystarcza 
10 dni na zapoznanie się z materiałami - jest jak usłyszeliśmy - dla starosty mało 
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przekonujący, tym bardziej, że większość radnych zasiadała w radzie w poprzedniej kadencji 
więc sprawy i problemy powiatu nie są im obce. Również w poprzedniej kadencji temat 
zarządu dróg -  wówczas pod nazwą ”reorganizacja” PZD - był przez radnych i członków 
zarządu poruszany; na poparcie swoich słów starosta przytoczył fragment z protokołu 
zarządu z dnia 17 października 2008 roku : „Ponadto p. Burkat po raz kolejny powrócił do 

tematu reorganizacji Powiatowego Zarządu Dróg (aby przenieść siedzibę jednostki i włączyć 

ją w struktury Starostwa Powiatowego)”.  

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Willima starosta przychylił się po części 
do złożonego przez radnego wniosku aby podjąć dyskusję merytoryczną, tak aby członkowie 
zarządu mogli przekazać argumenty i uzasadnienie przemawiające za likwidacją PZD 
w Krapkowicach. W chwili obecnej wszyscy tracą czas na dyskusję o ponownie złożonym 
przez Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej wniosku o zmianę porządku obrad oraz 
poszukują „kruczka prawnego”, który pomógłby opozycji ściągnąć punkt 2b z porządku obrad 
i o temacie w ogóle nie rozmawiać. Ww. wniosku jak usłyszeliśmy - starosta nie poprze, gdyż 
posiada wystarczającą wiedzą na temat Powiatowego Zarządu Dróg, aby dążyć do jego 
likwidacji i przereorganizowania w postaci włączenia w struktury starostwa. 

 Radny Stanisław Burkat tytułem wyjaśnień „później zorganizowaliśmy wyjazdowe 

spotkanie w zarządzie dróg powiatowych, gdzie żeśmy obejrzeli i sprzęt i lokalizację i całą 

gospodarkę drogową, można powiedzieć, że zaniechaliśmy o tyle, że brakowało pomieszczeń 

tutaj w pobliżu starostwa powiatowego, bo te pomieszczenia po byłym skórzaku, czy byłym 

zakładzie skórzanym zostały już wszystkie wyprzedane, także to był główny argument jednak 

nie przenosić zarządu dróg w pobliżu urzędu powiatowego, a zostać na swoim miejscu”. 

Radny po przez wyżej przytoczoną wypowiedź poinformował o dalszych poczynaniach 
zarządu poprzedniej kadencji w nawiązaniu do fragmentu protokołu, który odczytał starosta. 

 Wiceprzewodniczący Rady Józef Bukowiński zwrócił się do radnych o przejście 
do dyskusji, wysłuchania argumentów i racji, bez przesądzania o wynikach głosowania. 

 Radny Joachim Kamrad przychylił się do wniosku złożonego przez radnego Dariusza 
Willima, aby nie podejmować na obecnej sesji uchwały w sprawie likwidacji PZD, a tylko 
podjąć merytoryczną dyskusję ww. kwestii i poddać uchwałę pod głosowanie na następnym 
posiedzeniu Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 W trakcie przeprowadzonej dyskusji po między wiceprzewodniczącym Józefem 
Bukowińskim, radnym Albertem Machą, radnym Joachimem Kamradem -   przewodniczący 
rady Roman Chmielewski zwrócił uwagę na pewne kuriozum zaproponowanych rozwiązań: 
jak można dyskutować nad projektem uchwały, a po dyskusji, opiniach, przedstawionych 
argumentach i uzasadnieniu nie podjąć głosowania, należałoby wówczas zmienić porządek 
obrad. 

 Radny Krystian Komander po raz kolejny wypowiedział się w imieniu MN, 
argumentując, iż radni nie są przeciwko likwidacji czy przekształceniu PZD, ale brakuje, 
czasu, faktów, uzasadnień i informacji ww. kwestii, zwracając się do przewodniczącego aby 
podjąć dyskusję, zmienić porządek obrad i głosować nad projektem uchwały na następnej 
sesji. 

 Radna Genowefa Kozubek-Kopecka zaapelowała do radnych, aby zmniejszyć emocje, 
które zniekształcają rzeczywistość; zarzuty ze strony MN dotyczące komisji „objazdowej 
drogi powiatowe” w kwestii czekania na „kogoś”, a był to pracownik starostwa z zamówień 
publicznych; kolejny zarzut to, że członkowie zarządu nic nie wspominali o przymierzaniu się 
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do likwidacji – zgadza się jak usłyszeliśmy od radnej Kopeckiej – „bo nie wychodzi się przed 

orkiestrę, a temat nie był przedyskutowany na zarządzie”.  

 Starosta w wypowiedzi stwierdził, iż poruszane są na obecnej sesji różne tematy, 
ale żaden bezpośrednio nie związany z likwidacją PZD, tak jakby nikt nie chciał usłyszeć 
argumentów faktycznie przemawiających za likwidacją ww. jednostki. Powiatowy Zarząd 
Dróg stanowi zadanie własne powiatu, a zadania własne powiatu realizuje ustawowo Zarząd 
Powiatu. Starosta tytułem wyjaśnień przedstawił radnym aspekty ekonomiczne 
przemawiające za likwidacją PZD: „ gdyby PZD był wydziałem w strukturze starostwa, gdyby 

dyrektor Paterok nazywał się naczelnikiem Paterokiem, gdyby miał nawet tych samych ludzi, 

to ten wydział nie miałby 2 kierowników, kadrowej, zastępcy głównej księgowej, bo mamy 

już takich ludzi w starostwie. W związku z tym naczelnik Paterok miałby 4 ludzi, którzy 

rzeczywiście pracują na tych drogach, plus bezrobotnych, których czasami biorą do prac. 

W chwili obecnej dyrektor Paterok ma 2 kierowników, z czego 1 kierownik nie kieruje nikim, 

a 2 kierownik kieruje 4-osobową brygadą, dodatkowo zajmują –mimo tego, że w starostwie 

mamy dużo wolnych miejsc, bo jak Państwo widzą wynieśliśmy cały parter i 1/3 I-wszego 

piętra i nadal się mieścimy” – osobny budynek, „dodatkowo jest kadrowa i główna 

księgowa”. Przy ocenie służb związanych z zamówieniami publicznymi PZD i starostwa, 
starosta zdecydowanie opowiadałby się za tym, żeby to służby starostwa podpisywały 
wszystkie umowy – gdyż starostwo posiada obsługę prawną. To nie jest temat nad którym 
trzeba dyskutować 2 tygodnie, za przyjęciem uchwały przemawiają argumenty racjonalne, 
ekonomiczne, organizacyjne, finansowe i argumenty związane z właściwym 
gospodarowaniem mieniem jak wyjaśnił starosta. 

 Radny Albert Macha ponowił swoją prośbę w sprawie ponownego rozpatrzenia 
wniosku o zmianę w porządku obrad w postaci wycofania punktu 2b –projektu uchwały 
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach z porządku obrad. 

 W odpowiedzi na powyższe starosta poinformował, iż w imieniu zarządu jako 
wnioskodawca nie wyraził zgody na ponowne głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 
Klub Radnych Mniejszości niemieckiej ww. sprawie. 

 Radny Jerzy Mikus zakwestionował zarówno jakość, jak i ilość przedstawionego 
do projektu uchwały uzasadnienia, jako pobieżnie przygotowane oraz zawierające wiele 
paragrafów, z którymi radny nie miał czasu się zaznajomić. 

 Radny Krystian Komander raz jeszcze przypomniał o procedurze podjęcia głosowania 
o zmianę porządku obrad: „rada może zmienić porządek obrad, pan przewodniczący taki 

wniosek przyjmuje i poddaje pod głosowanie, a pan starosta mimo, ze jest przedstawicielem 

zarządu i jest uchwałodawcą, nie ma prawa zabronić radzie podjęcia innego porządku obrad 

w trakcie sesji”. 

 Starosta wyjaśnił, iż uważa wniosek za bezprzedmiotowy, odstąpił już raz od 
procedury i wyraził zgodę na podjęcie głosowania nad przyjęciem zmiany w porządku obrad; 
rada może zmienić na wniosek radnego porządek obrad bezwzględną większością głosów, 
w przypadku sesji nadzwyczajnej za zgodą wnioskodawcy jak usłyszeliśmy w wypowiedzi 
starosty.   

 Wiceprzewodniczący rady Józef Bukowiński ponowił prośbę o podjęcie 
merytorycznej dyskusji w przedmiotowej sprawie. 

 Radny Albert Macha odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego rady Józefa 
Bukowińskiego wyjaśniając, iż dyskusje merytoryczne powinny odbywać się na komisjach, 
a w dniu dzisiejszym zdaniem radnego zarząd nie przedstawi żadnych argumentów, które 
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przekonałyby zarówno jego jak i pozostałych radnych opozycji do podjęcia głosowania 
projektu uchwały w sprawie likwidacji PZD w Krapkowicach. 

 Radny Dariusz Willim zaapelował do radnych MN o spokój i rozsądek argumentując, 
iż osobiście również nie jest przekonany o słuszności podjęcia głosowania w tak istotnej 
społecznie sprawie, ale chciałby poznać argumenty jakie ma zarząd do przedstawienia. 
Po ewentualnej dyskusji radny Willim przedstawi wniosek o zmianę w porządku obrad 
i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie likwidacji PZD na następną sesję jak 
usłyszeliśmy w wyjaśnieniach radnego D. Willima.  

  

 Wiceprzewodniczący rady Józef Bukowiński zwrócił się prośbą o 5 minutową 
przerwę; w związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego zarządził 10 
minutową przerwę w obradach - do godziny 1745. 

 

Obrady opuściła radna Genowefa Kozubek-Kopecka; pozostało 15 radnych. 

 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Powiatu Roman Chmielewski 
poinformował radnych, iż w konsekwencji przeprowadzonych rozmów w Klubach Radnych 
Powiatu Krapkowickiego nastąpi przerwa w obradach Rady Powiatu do godziny 1100  dnia 22 
lipca 2011 r. 

 

 W wyniku przeprowadzonej dyskusji po między Radnymi Powiatu Krapkowickiego 
ustalono, iż w czwartek przed południem radni przygotują dla zarządu pytania bezpośrednio 
związane z likwidacją PZD, a zarząd ma czas na odpowiedź do godzin wieczornych tego 
samego dnia. Odpowiedzi zostaną przesłane na adresy mailowe radnych. 

  Starosta zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad: przesunięcie 2b na 
pozycję nr 5 porządku obrad oraz procedowanie nad pozostałymi punktami, aż do punktu 
5 i przerwanie sesji do 22 lipca br. – piątek do godziny 11-stej. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie wniosku złożonego przez starostę 
w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad w postaci: punkt 2b stanowić będzie 
punkt 5 porządku obrad; zostanie podjęte procedowanie nad pozostałymi punktami 
z porządku obrad; obrady zostaną przerwane przed punktem nr 5 (projekt uchwały 
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu dróg w Krapkowicach) i wznowione 22 lipca 
w piątek o godzinie 11-stej.  

 Wniosek zgłoszony przez starostę - w obecności 15 radnych został przyjęty 
13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

 Przewodniczący Rady tytułem wyjaśnień poinformował, iż w wyniku wprowadzonych 
zmian w porządku obrad - omawiany będzie punkt 2b – projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok. 

 

Skarbnik Powiatu w komentarzu poinformowała o zmianach jakie projekt uchwały 
wprowadza w budżecie Powiatu Krapkowickiego: 
I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 91.200 zł co jest spowodowane: 
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1. zwiększeniem dochodów w rozdziale 75618/0690 o kwotę 40.000 zł w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Krapkowicach. Zmiana ta wynika ze zwiększonych wpłat za zajęcie 
pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. 

2. zwiększeniem dochodów w rozdziale 85204/2900 o kwotę 51.200 zł w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. Zwiększenie wpływu dochodów wynika  
z większej niż na etapie planowania, ilości zawartych porozumień dot. umieszczania 
oraz zwrotu wydatków przekazanych na dzieci pochodzące z terenów innych 
powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. 

II. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.282.933 zł, co jest spowodowane: 
1. zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.655.761 zł na zadaniu pn. 

„Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-
lecia wraz z budową układu solarnego w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej”. 
Zmianie ulega również nazwa zadania, która brzmi „Termomodernizacja budynku 
szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia”. 

2. zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 60014 o kwotę 86.500 zł  
w związku z planowaną likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach. 

3. zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75020 o kwotę 86.500 zł  
w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań związanych m.in.  
z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach. 

4. zwiększeniem wydatków majątkowych w rozdziale 85111 o kwotę 300.000 zł  
z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki z o. o. Krapkowickie Centrum Zdrowia 
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w celu poprawienia sytuacji finansowej 
zakładu. 

5. zwiększeniem wydatków statutowych w rozdziale 85201 o kwotę 54.750 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu 
Powiatu Krapkowickiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie innych powiatów. 

6. zwiększeniem wydatków statutowych o kwotę 639 zł i wydatków na wynagrodzenia  
w rozdziale 85333 o kwotę 17.439 zł w celu usprawnienia pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Krapkowicach. 

III. Zmniejsza przychody budżetu o kwotę 1.374.133 zł, co jest spowodowane włączeniem 
do budżetu niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych. Wysokość niepodzielonej 
nadwyżki z lat ubiegłych, która pozostaje do dyspozycji, wynosi 2.594.735,74 zł. 

 

Starosta tytułem wyjaśnień uzupełnił wypowiedź Skarbnika Powiatu, z informacją, 
iż dokonano zmiany decyzją zarządu w ramach zadania „Starostwo przyjazne mieszkańcom-
etap I - przebudowa” realizowane są dodatkowe zadania (nie ujęte w specyfikacji 
przetargowej; przetarg nie został rozstrzygnięty, ze względu na złożone - zbyt wysokie 
kwotowo - oferty); w ramach zadań dodatkowych znajduje się przede wszystkim: wymiana 
instalacji p’poż i hydrantów, wymiana całego okablowania teleinformatycznego, wymiana 
w sieci elektrycznej z podziałem na piony. Z uwagi na decyzję inspektora budowlanego, 
iż zatrudnieni ludzie na pracach interwencyjnych nie będą się w stanie w tak krótkim czasie 
nauczyć tynkować prosto i robić gładzi gipsowych, podjęto decyzję o zleceniu tego zadania 
firmie wyłonionej z przetargu. Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lipca br. (przed sesją) po 
z konsultowaniu tematu ze skarbnikiem podjął decyzję o przekazaniu kwoty 50.000 zł 
z rezerwy inwestycyjnej na ww. cele, zmieniając tym samym kwotę dla zadania Starostwo 
przyjazne mieszkańcom-etap I -przebudowa” z 320.000 zł na 370.000 zł załącznik nr 4 do 
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projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok. Na następną sesję zostaną na 
podstawie powyższych wyjaśnień przygotowane 2 zadania budżetowe, do których zostaną 
przeksięgowane środki wydatkowane. Zadanie związane z ochroną przeciw pożarową 
zostanie prawdopodobnie za zgodą wysokiej rady wpisane jako zadanie do wieloletniej 
prognozy finansowej, gdyż wymagany na jego realizację ogromny wkład finansowy jak 
usłyszeliśmy w wyjaśnieniach starosty. Kolejnym tematem, którym zajął się starosta to 
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.655.761 zł na zadaniu pn. 
„Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia 
wraz z budową układu solarnego w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej”. Zadanie to 
było wpisane do budżetu w zeszłym roku oraz dwukrotnie składane jako wniosek do 
Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie w wysokości 85 % - dwukrotnie nie 
uzyskał decyzji o dofinansowaniu. Audyt energetyczny wskazuje, że 30,5 roku trwa zwrot 
kosztów za układ solarny w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej, przy finansowaniu 
w wysokości 15% kosztów był sens realizowania ww. zadania, w chwili obecnej jak 
poinformował starosta zrezygnowano z układu solarnego. W związku z powyższym uległa 
zmianie nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego 
w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia” (w tym zadaniu będzie realizowana termoizolacja 
budynku i termoizolacja stropodachu szpitala), po zmianie projektu budowlanego, z którego 
anulowano wszystkie elementy dotyczące solarów pozostała kwota na nowe zadanie 
w wysokości 435.000 zł. Po uzyskaniu akceptacji po przez przyjęcie przez radnych ww. 
projektu uchwały zostanie złożony wniosek (jako etap I) na realizację ww. zadania do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę ekologiczną (w formie dotacji 
zwrotnej).  

Zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na 
dokapitalizowanie spółki z o. o. Krapkowickie Centrum Zdrowia poprzez podwyższenie 
kapitału zakładowego w celu poprawienia sytuacji finansowej zakładu to kolejny temat, 
który został omówiony przez starostę. Spółka obraca 15.000.000 zł rocznie –zdaniem 
zarządu powinna mieć większy kapitał zakładowy niż 1.150.000 zł tak aby spółka mogła mieć 
samodzielność finansową, a niezbędne inwestycje mogłaby realizować z własnych środków. 
Zdaniem zarządu ze względu na duże prawdopodobieństwo uzyskania środków finansowych 
z planu B (ok. 500.000 zł) można zainwestować w spółkę, bez wskazań na jaki konkretny cel. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował, iż komisja omówiła ww. projekt uchwały, nie wniosła uwag oraz pozytywnie 
zaopiniowała.  

 

Radny Albert Macha w komentarzu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok zakwestionował zasadność przydzielania środków 
finansowych z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki z o. o. Krapkowickie Centrum 
Zdrowia poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w celu poprawienia sytuacji 
finansowej zakładu - jeżeli nie ma konkretnego wniosku i celu wydatkowania. 

Starosta tytułem wyjaśnień poinformował, iż „skoro budżet powiatu ma planować 

wydatki i inwestycje w skali roku, to my chcemy, aby rada się zgodziła na oto taką filozofię, 

że te 300.000 zł w tym roku chcemy na to przeznaczyć”. Starosta zaproponował aby 
corocznie przekazywać określoną kwotę na ten cel, tak aby spółka osiągnęła wartość 
satysfakcjonującą pod względem finansowo-prawnym. W chwili obecnej kwestią, która 
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będzie prawdopodobnie wymagać podwyższenia kapitału jak usłyszeliśmy w komentarzu 
starosty, to kwestia nie wypłaconych pracownikom SP ZOZ-u  „13-stek” w latach 
poprzednich. W tej sprawie trwają dyskusje prawne po między zarządem powiatu , a spółką 
– zarząd uważa, że w związku z faktem, iż pracownicy SP ZOZ-u zostali przejęci na §231 
Kodeksu Pracy i zostali pracownikami KCZ - zaległe 13-stki, które zostały przez sąd 
zatwierdzone powinna spółka zapłacić. Spółka uważa, że jeżeli Powiat przejął zobowiązania 
po SP ZOZ-ie to również powinien wypłacić zaległe „13-staki” byłym pracownikom KCZ. 
Rozmowy ww. kwestii nadal trwają jak poinformował starosta. 

Radny Harald Brol zwrócił się z zapytaniem czy po remoncie stropodachu w II etapie 
zadania pn. „„Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na 
Osiedlu XXX-lecia” będą montowane kolektory słoneczne? W odpowiedzi od starosty radny 
usłyszał, iż ogrzewanie solarne montowane nie będzie. 

Radny Jerzy Mikus poprosił o wyjaśnienie na czym ma polegać usprawnienie pracy 
związane ze zwiększeniem wydatków statutowych o kwotę 639 zł i wydatków na 
wynagrodzenia o kwotę 17.439 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach. 
Wicestarosta tytułem wyjaśnień ww. kwestii poinformowała, iż zwiększony będzie z ½ na ¾  
etat sprzątaczki oraz zatrudniona będzie sekretarka. Wnioskowany etat umożliwi  sprawne 
funkcjonowanie jednostki w zakresie organizacyjno – administracyjnym (w tym prowadzenie 
sekretariatu i obsługi klientów), co jest szczególnie istotne z uwagi na znaczny przyrost zadań  
i kompetencji PUP-u. Wicestarosta wyjaśniła także, iż dotychczasowe zatrudnienie 
pracowników administracyjnych na prace interwencyjne nie zabezpiecza w pełni potrzeb 
PUP, gdzie praca z dokumentami poufnymi stwarzała zagrożenie, iż nie zostanie dochowana 
tajemnica służbowa przez pracownika na stażu. 

Radny Krystian Komander zwrócił się z zapytaniem do starosty o wysokość kwoty 
za 13-stki, które należą się byłym pracownikom KCZ. Starosta nie posiada informacji 
o wysokości zaległych wypłat; w chwili obecnej są 3 prawomocne wyroki pracowników nie 
pracujących w KCZ; nie był złożony pozew zbiorowy oraz brak jest informacji ile byłych 
pracowników może się ubiegać o wypłatę zaległych dodatkowych wynagrodzeń rocznych  jak 
poinformował w komentarzu starosta Maciej Sonik. 

 

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 15 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 2 glosach 
wstrzymujących – uchwała Nr IX/59/2011. 

 

Ad. 3. Zapytania Radnych nie związane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu   

          Krapkowickiego. 

 

 Radny Albert Macha zwrócił się do starosty o sprostowanie informacji jaką starosta 
podał w wywiadzie do gazety Nowej Trybuny Opolskiej w kwestii zaciągnięcia obligacji przez 
poprzedni zarząd na spłatę długów szpitala w wysokości 11.000.000 zł., co jest zdaniem 
radnego nie prawdą - zaciągnięte obligacje, które są już częściowo spłacone - były 
przeznaczone na inwestycje - pierwszy etap rozbudowy szpitala (nowe skrzydło) jako wkład 
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własny w kwocie 6.000.000 zł, a nie na spłatę zobowiązań; kwota 7.000.000 zł stanowiła 
długi szpitala.  

Starosta w komentarzu poinformował, iż sprawdzi ww. sprawę i jeżeli uzna, 
iż opublikowany materiał wymaga sprostowania to niezwłocznie podejmie wymagane w tym 
zakresie działania. 

 

Ad. 4.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Radni nie zgłosili uwag ww. punkcie obrad.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski ogłosił przerwę 
w obradach rady do dnia 22 lipca 2011 r. do godziny 1030.   
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Obrady zostały wznowione w dniu  22 lipca 2011 roku o godzinie 1030. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 

posiedzenie po przerwie z dnia 20 lipca br., po czym przywitał wszystkich obecnych radnych 
oraz pracowników starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze 
udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna 
do podejmowania wiążących uchwał. 

 

Dołączył do obrad radny Dariusz Willim. 

 

Ad.5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 

Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach. 

 

Starosta zwrócił się do radnych o pytania związane z dostarczonymi materiałami 
(odpowiedzi na pytania zadane przez radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej) i zawnioskował 
o przejście do merytorycznej dyskusji w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg 
w Krapkowicach. 

Radny Harald Brol zwrócił uwagę na błąd w wyliczeniach jakie otrzymali radni 
w materiale dodatkowym do omawianego tematu „w metodologii wyliczenia tego 1m2 jest 

błąd trzeba by odjąć koszty jakie będzie generował wydział czy pracownicy minus koszty, 

które były z PZD – w ten czas nie jest 472.000 zł a 373.000 zł”.  

Starosta w odpowiedzi nawiązał do treści maila, którego rozesłał do wszystkich 
radnych wraz z odpowiedziami na zadane przez radnych pytania. Dostarczony materiał 
i obliczenia zawierają przykładową symulację dotyczącą łatania dziur, a przedstawione 
wyliczenia oparte są o konkretną metodologię i mogą być niereprezentatywne dla innych 
zakresów robót. Najważniejszym punktem wyjścia do oszacowania korzyści finansowych 
dotyczących de facto redukcji zatrudnienia i włączenia PZD w strukturę starostwa stanowi 
analiza kosztów stałych funkcjonowania zakładu budżetowego, które w zdecydowanej części 
odpadną nawet po przejęciu pracowników przez starostwo, ponieważ pracownicy ci zostaną 
wykorzystani także do realizacji innych zadań starostwa: „nawet jeden pracownik 

w starostwie zajmujący się zarządzaniem drogami powiatowymi w wydziale zamówień 

publicznych i wszelkich inwestycji i tak w 100% nie będzie wykorzystywany w pracy starostwa 

tylko do tego żeby zarządzać tymi drogami. W związku z czym trudno też policzyć ile % pracy 

wydziału finansowego, wydziału zamówień publicznych będzie przeznaczane na to (…)”. 

W nawiązaniu do powyższego starosta wyjaśnił, iż część pracowników PZD, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zostanie przejęta na zasadzie art. 231  kodeksu pracy, po czym 
zatrudnienie zostanie dostosowane do potrzeb i będą to prawdopodobnie 3 osoby.  
Spowoduje to likwidację przerostu zatrudnienia i racjonalne wykorzystanie wiedzy 
i doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych dotychczas zarówno w PZD jak 
i w Starostwie, z dostępem do wsparcia Radcy Prawnego, z pominięciem kosztów związanych 
z utrzymywaniem niezależnego zespołu obsługi administracyjnej i kierowniczej oraz 
z utrzymywaniem odrębnej nieruchomości i zapewnieniem mediów. Przewidywane koszty 
stałe po likwidacji jednostki przy zatrudnieniu w starostwie 1 fizycznej i 2 pracowników do 
administracji to koszty wyniosłyby 99.150 zł w stosunku roku. Przy opracowywaniu analizy 
finansowej wykorzystano 3 warianty metodologii: 1-wsza uwzględniająca koszty pracy 
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pracownika z uwzględnieniem kosztów dodatkowych; 2-ga metoda rozłożenia kosztów 
funkcjonowania PZD na pracowników fizycznych oraz realizacja zadania przez 4-osobową 
brygadę, której utrzymanie wiąże się z kosztem stałym funkcjonowania całej jednostki (5-
osobowa obsługa administracyjna, energia ZSS i inne). Analiza wskazuje na  2,5 krotnie 
mniejszą wydajność finansową PZD na podstawie kosztów materiałów (+ koszty dodatkowe) 
niż robiłaby to firma wyłoniona w drodze przetargu. Założenia są modelowe i przy użyciu 
innej metodologii jest prawdopodobieństwo, że wyjdą inne wyliczenia jak usłyszeliśmy 
w wypowiedzi starosty. Zakładając wariant, iż 4 pracowników przechodzi do struktur 
starostwa wówczas do analizy finansowej metodą rozłożenia łącznych kosztów stałych 
funkcjonowania PZD na 1 pracownika fizycznego należałoby przyjąć, że koszt jego pracy 
wyniesie w 2011 roku- zgodnie z przedstawionymi danymi za 2010 rok - 472 981 zł 
podzielone przez 4 (liczba pracowników fizycznych) na rok. Takie wyliczenie daje koszt 
miesięcznej pracy 1 pracownika fizycznego na poziomie ponad 9800 zł. Starosta przychylił się 
do wyliczeń radnego Haralda Brola, iż kwota 373.000 zł stanowić będzie roczne oszczędności 
po zlikwidowaniu PZD. 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z zapytaniem  o koszty związane z innymi pracami 
niż łatanie dziur, tj. koszenie traw, przycinanie drzew, sprzątanie pobocza, ustawianie 
znaków, czy nie byłoby celowym utrzymać tych pracowników i sprzęt tak aby wykonywać te 
ww. czynności. 

Prace, które zostały wymienione przez radnego Kamrada rzeczywiście są trudne 
do wyliczenia, jak usłyszeliśmy w odpowiedzi starosty. „Są to czynności, po których nie ma 

śladu po stronie kosztów, oprócz pracy pracowników dotyczące tej wartości”, w związku 
z powyższym trudno te koszty policzyć. Podczas zimy pracownicy fizyczni PZD pozostają 
w tzw. gotowości do pracy, a jednostka niezależnie od pogody ponosi za tych pracowników 
koszty stałe, zlecające te prace firmie z zewnątrz już nie interesują „nas” warunki pogodowe. 

Starosta potwierdził, iż do struktur starostwa przeniesiony zostanie 1 pracownik fizyczny, 
który mając 2 pracowników interwencyjnych zatrudnionych w odpowiednich porach roku 
będą mogli się prac porządkowych. 

Wicestarosta w uzupełnieniu wypowiedzi starosty nawiązała do wyliczeń koszenia 
pobocza, które było wykonywane przez pracowników PZD i również zlecane firmom „na 
zewnątrz” co spowodowało, że ciężko podjąć się analizy w tym zakresie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Stefan Paterok w wypowiedzi zwrócił uwagę na 
przedstawianie „wypaczonego wyglądu pracy w zarządzie dróg” przede wszystkim 
pracownicy pracują w różnych warunkach pogodowych, również nie prawdziwe są dane 
podawane przez redaktor Beatę Szczerbaniewicz „to nie 5 kierowników zarządza 
4 pracownikami fizycznymi, w chwili obecnej jest 7 pracowników fizycznych”. Dyrektor 
poprosił o docenienie pracy jaką wkładają w wykonywanie swoich obowiązków pracownicy 
PZD. 

Wicestarosta przypomniała radnym fakt, iż jeżeli uchwała zostanie podjęta to nie 
oznacza to, że pracownicy zostaną od razu zwolnieni, 3 miesięczny okres wypowiedzenia 
pozwoli na przyjrzenie się obowiązkom pracowników, ich pracy, na przeliczenie kosztów i nie 
jest wykluczone, że pracownicy pozostaną w strukturach starostwa w takim składzie jak 
proponują to radni. Jest propozycja aby struktury starostwa przejęły od 1 września 
zarządzanie drogami, aby mieć czas na podjęcie decyzji czy wykorzystywać do realizacji 
zadań pracowników czy wynajmować w tym celu firmy – kwestią fundamentalną jest 
redukcja kosztów administracji jak wyjaśnił starosta. 
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Radny Dariusz Willim zaapelował do zarządu aby poważnie rozważyć pozostawienie 
pracowników fizycznych na obecnie zajmowanych stanowiskach, gdyż posiadanie kilku 
pracowników gospodarczych z tak bogatym doświadczeniem w pracy w PZD jest ważne 
i bezcenne, jak argumentował radny. 

Radny Joachim Kamrad wykazał zainteresowanie tematem firm, które ewentualnie 
wykonywałyby zadania PZD, czy przeprowadzono badanie rynku usług w tym zakresie, tym 
bardziej, że drogi powiatowe mają zaledwie 150 km, ale teren jaki zajmują jest bardzo 
rozległy argumentował swe zapytanie radny Kamrad.  

 

Dołączył do obrad radny Dariusz Willim. 

 

Starosta poinformował, iż przeprowadzono wstępne rozmowy z włodarzami  gmin 
w zakresie wymiennego odśnieżania dróg – tam gdzie jest mało dróg powiatowych wchodzi 
na ten teren odśnieżarka „gminna” i odwrotnie oraz sprawdzono rynek pod kątem ilości 
firm, które zajmują się pracami w interesującym powiat zakresie, również prowadzone 
są rozmowy z burmistrzem Krapkowic panem Kasiurą w sprawie oddania części dróg gminie 
Krapkowice (np. ulica Dworcowa). Wymagane jest przeprowadzenie racjonalizacji sieci dróg 
powiatowych oraz przejmowanie terenu pod drogami – sytuacja ta jest jeszcze nie 
unormowana prawnie, jest również propozycja wójta gminy Walce w zakresie utrzymywania 
czystości ulicy Opolskiej (w miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa z Urzędem 
Marszałkowskim w sprawie dotacji z przeznaczeniem na remont ulicy opolskiej w Walcach –
komentarz  starosty). 

Radny Albert Macha w komentarzu do projektu uchwały i dostarczonych materiałów 
przedstawił swoje stanowisko jakie podejmie podczas głosowania. „Głos sprzeciwu” lub 
„wstrzymanie się od głosu” jest wynikiem protestu w sprawie traktowania (ignorowania 
i lekceważenia) radnych mniejszości niemieckiej oraz protestu przeciwko podejmowania tak 
ważnych decyzji jak przeprowadzana likwidacja jednostki – w pośpiechu, bez dyskusji 
i wyjaśnień; po likwidacji PZD prawdopodobnie nastąpi redukcja kosztów administracyjno-
ekonomicznych, ale jak przedłoży się to na jakość utrzymania dróg „zważywszy na to, że 

trzeba drogi remontować, odnawiać, poprawiać, pobocza zabezpieczać” swoje wątpliwości 
przedstawił radny Albert Macha. Klub Mniejszości Niemieckiej nie jest przeciwny 
restrukturyzacji w Powiatowym Zarządzie Dróg, w szczególności jeżeli mają nastąpić 
usprawnienia – jedynie tryb przeprowadzenia tego procesu budzi w radnych wątpliwości, 
zwłaszcza, że MN musiała bardzo mocno interweniować i dokładnie wskazać jakich 
informacji radni potrzebują i oczekują, usłyszeliśmy w dalszej wypowiedzi przewodniczącego 
Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej Albert Machy, który zaapelował do Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego, aby nie prowadzić takich form pracy, współpracy i traktowania radnych.   

Wicestarosta w wypowiedzi zakwestionowała komentarz radnego Alberta Machy 
w kwestii zignorowania oraz rzekomego braku informacji uzasadnienia i dyskusji w sprawie 
likwidacji PZD. Radny jest członkiem komisji finansów i był obecny na posiedzeniu komisji 
w dniu 18 lipca br., na którym temat likwidacji był omówiony szczegółowo przez starostę 
i radny brał czynny udział w dyskusji na ww. temat. Wicestarosta zaapelowała do wszystkich 
radnych o dozę zaufania dla zarządu, aby pozwolili zarządowi działać i funkcjonować, a na 
ocenę pracy przyjdzie czas w przyszłym roku przy ocenie realizacji budżetu. 

Starosta wypowiedź również skierował do radnego Machy: „dobrze pan radny wie, 

że intencją zarządu w podejmowaniu tej uchwały w takim trybie, nie była chęć ignorowania 
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radnych czy niedoinformowania. Jeżeli to tak zostało przyjęte to ja też mam z tym 

dyskomfort  związany (..) i obiecuję ,tak żeby tego typu decyzje zapadały w innym trybie”.  
W kwestii posiedzenia komisji budżetu, na którym była szczegółowa dyskusja z wszystkimi 
radnymi głównie o likwidacji PZD radny Macha miał okazję na zadanie nurtujących go pytań 
ww. kwestii lub przygotować pytania i przekazać do starosty, a odpowiedzi zostałyby 
omówione na sesji w środę jak usłyszeliśmy w wypowiedzi starosty.  Zarząd jest w pełni 
odpowiedzialny za podjęcie ryzyka o likwidacji PZD, to zarząd będzie z tego „rozliczany” 
i oceniany, a podjęcie ryzyka wynika z faktu, iż członkowie zarządu są w pełni przekonani, 
że proponowane rozwiązanie o likwidacji PZD jest decyzją słuszną i racjonalną, pozwalającą 
na lepszą realizację zadań. Starosta zapewnił, iż jest do dyspozycji radnych, na zaproszenia 
klubu MN będzie przychodzić aby dyskutować, wyjaśniać, rozmawiać i udzielać odpowiedzi 
na wszystkie nurtujące radnych pytania oraz starosta poprosił radnych, aby rozmawiać 
o konkretnych tematach i problemach, a nie uprawiać polityki. 

Radny Joachim Kamrad przeprosił radnych za uszczypliwe uwagi z dnia 20 lipca br. 
oraz usprawiedliwił swoje zachowanie, które zostało spowodowane różnymi czynnikami, 
a między innymi nadzwyczajnym trybem zwołania sesji dla tak ważnej społecznie decyzji 
w sprawie zlikwidowania PZD w sposób szybki, bez dyskusji, rozmowy i wyjaśnień, bez 
konkretnych argumentów i uzasadnienia ze strony zarządu. Radny podziękował staroście za 
przygotowanie odpowiedzi i materiałów, o które radni prosili w środę 20 lipca br., radny 
poinformował, iż wstrzyma się od udzielenia głosu podczas głosowania nad projektem ww. 
uchwały ze względu na fakt, iż radny nie jest w pełni przekonany co do słuszności 
przeprowadzania likwidacji PZD, chociaż względy ekonomiczne i finansowe za tą decyzją 
przemawiają, to jednak obawa o jakość wykonywanych prac po likwidacji zarządu dróg 
i  wykonywanie tych zadań przez firmy z zewnątrz budzi obawy i zastrzeżenia jak 
poinformował radny Kamrad. Radny Joachim Kamrad zaapelował do zarządu aby zatrzymać 
pracowników PZD i przejąć ich w struktury starostwa „na chociaż rok czasu”. 

 

Dołączył do obrad radny Stanisław Burkat. 18 radnych bierze udział w obradach. 

 

Starosta w wypowiedzi podziękował za komentarz radnego Kamrada;  zarząd stoi na 
stanowisku, że „PZD jest za drogi w formie zakładu budżetowego”, dlatego proponuje się 
likwidację, która będzie reorganizacją; teraz zarząd będzie ponosić pełną odpowiedzialność 
za zarządzanie drogami powiatowymi. Trzy miesiące są do podjęcia decyzji w jakiej formie 
i w jakim  składzie osobowym będzie działać zarządzanie drogami w strukturach starostwa. 

Wicestarosta tytułem wyjaśnień do wypowiedzi radnych, poinformowała, iż „czynnik 

ludzki” przy likwidacji jednostki organizacyjnej również jest przez zarząd brany pod uwagę: 
„to nie jest tak, że pracownicy otrzymają wypowiedzenia i pozostaną bez środków do życia 

i nie będą mieli na chleb”. O osobach, które otrzymają wypowiedzenia, a nie zostaną przejęci 
w struktury starostwa zarząd również pomyślał i stara się w miarę możliwości 
zagwarantować inne miejsca pracy, rozmowy z przedsiębiorcami już trwają jak usłyszeliśmy 
w zapewnieniach od wicestarosty. 

Radny Harald Brol przychylił się do apelu radnego Joachima Kamrada, aby pomyśleć 
o przejęciu pracowników do starostwa, a ci którzy z tych pracowników dostaną 
wypowiedzenia, aby zarząd zajął się pomocą w poszukiwaniu dla nich miejsc pracy, gdyż 
będą mieć trudności, aby odnaleźć się na rynku pracy. 
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Starosta wraz z zarządem są w pełni świadomi, że podjęcie tematu likwidacji 
Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach wiąże się ze zwolnieniami pracowników, bo to 
będzie stanowić główne oszczędności finansowe, ale niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji 
zarząd przystąpił do analizy sytuacji ekonomicznej i rodzinnej pracowników zatrudnionych 
w PZD. Starosta zadeklarował, iż zarząd będzie robić wszystko, aby „koszty społeczne” 
wynikające z  likwidacji tej jednostki organizacyjnej biorąc pod uwagę sytuację finansową 
pracowników były jak najmniej bolesne. 

Członek zarządu – radny Jan Śmiech w wypowiedzi nawiązał do objazdowego 
posiedzenia komisji  w dniu 6 lipca br., gdzie żaden z radnych nie zapytał o „pana, na którego 

trzeba było 20 minut czekać”, radny Śmiech wyraził swoje zdziwienie, że dla tak mało 
istotnej  sytuacji jest poświęcone tyle czasu, podczas obrad sesji. 

Radny Joachim Kamrad tytułem wyjaśnień, poinformował radnych, iż nie ma żalu 
o obecność pracownika starostwa w udziale w pracach komisji, ale o to, że nie padło podczas 
tego posiedzenia komisji, żadne słowo wyjaśnień dlaczego pracownik starostwa uczestniczy 
w tej komisji; radny otrzymał odpowiedź od pracownicy BR, że pan, na którego czekają 
to pracownik starostwa z wydziału ZP.  

Wicestarosta nawiązała do wypowiedzi radnego Alberta Machy (z rozmowy podczas 
przerwy w obradach) i usprawiedliwiła swoją nieobecność podczas ostatniej komisji 
objazdowej, a która wynikała z obowiązków służbowych, a dokładnie analizą dokumentacji 
do Planu B. Wicestarosta zadeklarowała, iż będzie obecna na każdym posiedzeniu komisji, 
jak tylko pozwolą jej na to obowiązki służbowe. 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego 
Zarządu Dróg w Krapkowicach.  

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za, 6 głosach 
wstrzymujących i 1 głosie przeciw – uchwała Nr IX/60/2011. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Roman 
Chmielewski podziękował wszystkim za przybycie, udział w obradach; przewodniczący 
zamknął obrady IX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego.   

 
 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Roman Chmielewski 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok 


