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Protokół Nr XI 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 25.10.2011 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1640 i trwały do godz. 2205.  
W sesji uczestniczyło ogółem 19 radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 
starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz Dyrektorzy Szkół 
należących do Powiatu Krapkowickiego (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, 
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 w dwóch punktach – 
projekt uchwały z nr „6d” w sprawie przyjęcia wieloletniego programu zdrowotnego pod 
nazwą „Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy) 
na lata 2012 – 2021” ze względu, iż do dnia sesji nie wpłynęła wymagana stosownymi 
przepisami opinia (niewiążąca)  z Agencji Oceny Technologii Medycznej – wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad; druga zmiana polega na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały 
o nr „6w” w sprawie przyjęcia do realizacji projekt pod nazwą „Szansa na rozwój bez barier – 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim”. Podjęcie uchwały 
niezbędne jest w celu podpisania umowy o dofinansowanie w związku z pozytywną oceną 
formalną oraz merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu (realizowany  w ramach 
programu POIG 8.3). Starosta zawnioskował o wprowadzenie ww. projektu uchwały 
w miejsce  projektu uchwały o nr „6d”. 

Radny Krystian Komander poprosił przewodniczącego rady o wyjaśnienia dlaczego jest 
tak obszerny materiał do omówienia i dlaczego nie odbyła się sesja we wrześniu zgodnie 
z Planem Pracy Rady?   

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 jednomyślnie zmianę w porządku obrad. 

Przewodniczący przeczytał krótką informację o analizie oświadczeń majątkowych 
radnych złożonych za 2010 rok (w załączeniu do protokołu). 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z ostatnich sesji Rady 
Powiatu Krapkowickiego. W kolejności: protokół nr VII z dnia 21 czerwca 2011 r. do którego 
jak poinformował przewodniczący uwagi zgłosił radny Albert Macha – protokół został 
przyjęty z poprawkami 16 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących; protokół nr VIII z dnia 
30 czerwca 2011 r. - żaden z radnych nie wniósł uwag – został przyjęty 17 głosami za i 1 
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głosie wstrzymującym; protokół nr IX z dnia 20 lipca 2011 r. -  żaden z radnych nie wniósł 
uwag – został przyjęty w obecności 18 radnych jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski przeprosił radnych 

za zaistniałą sytuację w związku z bardzo bogatym porządkiem obrad i niezwołaniem obrad 
Rady Powiatu Krapkowickiego w miesiącu wrześniu. 
 

a) podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Krapkowickiego, 
 

Przewodniczący rady odczytał odpowiedź z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 
w sprawie wyznaczenia kandydata z okręgu wyborczego nr 4 z tej samej listy, który 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. 
W przedmiotowym przypadku Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Opolu potwierdził, 
że osobą tą jest Pan Marek Jan Pietruszka, który  złożył do Przewodniczącego Rady Powiatu 
Krapkowickiego  pisemne  oświadczenie, iż nie utracił prawa wybieralności i nie zrzeka się 
pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu 
Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XI/62/2011. 

 
b) złożenie ślubowania, 

 
Radny Marek Jan Pietruszka zajął miejsce wśród radnych oraz złożył ślubowanie. 
 
W obradach Rady Powiatu Krapkowickiego od tego momentu bierze udział 19 radnych. 
 

Ad. 2. Informacja z działalności międzysesyjnej wraz z kalendarium Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego tj. od dnia 22.06.2011 r.  
 

W związku z faktem, iż radni otrzymali informację z działalności międzysesyjnej oraz 
kalendarium  Zarządu, starosta przekazał wiadomości uzupełniające. W dniu 7 października 
br. odbyło się spotkanie starosty, wicestarosty i przedsiębiorców powiatu krapkowickiego 
z Prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachimem Mertesem w ramach misji 
gospodarczej niemieckich przedsiębiorców i władz Nadrenii-Palatynatu. W skład delegacji 
weszli m.in. Harald Augter, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, Jörg Rathmann, szef 
Centrum Europy Środkowo-Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz przedsiębiorcy 
reprezentujący różne gałęzie gospodarki, zainteresowani nawiązaniem kontaktów 
biznesowych i współpracy zagranicznej z Opolszczyzną. 
Wpłynęły środki finansowe w wysokości 602.000 zł z realizacji projektu tzw. Planu B. Starosta 
podziękował pracownikom starostwa w tym m.inn. wicestaroście Sabinie Gorzkulli - Kotzot, 
Skarbnikowi Powiatu Brygidzie Gruchot, naczelnikowi wydziału zdrowia Korynie Bernard, 
prezesowi KCZ  za włożony trud i ciężką pracę w pozyskaniu tych środków.  
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W dniu 11 września rozpoczęto procesu zwrotu nadpłat za karty pojazdów wydanych 
w okresie od 1 maja 2004 do 30 kwietnia 2006 r., do dnia 21 października wpłynęło 935 
wniosków, w ramach posiadanych wniosków zostały wypłacone 224 wnioski (na kwotę 
95.394 zł), część wniosków nie spełnia wymogów formalnych i zostają odrzucone. 
W dniu 26 września br. nastąpiło przejęcie przez starostwo akt pracowniczych po byłych 
Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach w zasób Biura Rzeczy 
Znalezionych. Rzecz znaleziona w postaci archiwum została przejęta przy współudziale 
pracowników Archiwum Opolskiego, Oddziału w Niemodlinie oraz policyjnej asysty 
przydzielonej przez Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Dokumenty zostały 
przewiezione do budynku po byłym ZOZ-ie przy ul. Szkolnej w Krapkowicach (ok. 7000 akt 
pracowniczych, emerytury tych pracowników mogą średnio wzrosnąć o kwotę 400-500 zł 
miesięcznie ).  W chwili obecnej starostwo czeka na decyzję dyrektora ZUS-u w jakiej postaci 
będą udostępnione akta dla pracowników po byłych zakładach (czy druk RP7 czy tylko 
„Oświadczenie” za zgodnością z oryginałem). Starosta podziękował pracownikom starostwa 
w tym m.inn. naczelnik  Anecie Dróżdż, Sekretarzowi Powiatu Wojciechowi Olendrowi, 
bezrobotnym oraz pozostałym pracownikom z innych wydziałów. Serdeczne podziękowania 
popłynęły d starosty do ojca pracownicy biura Rady Kingi Masajady, który bezpłatnie 
udostępnił transport do przewozu akt. 
 
Radny Harald Brol odniósł komentarz do spotkania starosty z Prezydentem Landtagu 
Nadrenii-Palatynatu Joachimem Mertesem w ramach misji gospodarczej niemieckich 
przedsiębiorców i władz Nadrenii-Palatynatu co dobrze wróży współpracy zagranicznej 
z Opolszczyzną, ale niestety zdaniem radnego, źle wróży na poziomie powiatu, gdyż na 
spotkanie nie został zaproszony żaden z wójtów i burmistrzów. 
Starosta w odpowiedzi na powyższe poinformował, iż spotkanie było śniadaniem 
biznesowym z przedsiębiorcami powiatu krapkowickiego i członkami delegacji i to nie 
starostwo decydowało o tym kto weźmie udział w spotkaniu a Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki z siedzibą  w Opolu wraz z ministerstwem gospodarki Nadrenii-Palatynatu. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem pod jaki wydział w starostwie należy Biuro Rzeczy 
Znalezionych oraz jaki jest koszt jego utrzymania. 
Biuro Rzeczy Znalezionych należy do wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień 
Publicznych, a nadzór sprawuje wydział Organizacyjny starostwa- starosta poinformował 
tytułem wyjaśnień. Koszt utrzymania samych aktów, to porządkowanie i archiwizacja, 
a koszty pracy zatrudnionych osób znajdują się w ramach pracowników wydziału 
Organizacyjnego starostwa (na zasadzie pomocy administracyjnej lub prace interwencyjne). 
Program do archiwizacji starostwo otrzymało bezpłatnie z archiwum państwowego 
w Niemodlinie, w chwili obecnej opracowywany jest druk, na którym byli pracownicy 
zakładów „Otmęt” będą mogli składać prośby o wydanie odpowiednich dokumentów – 
prawdopodobnie w najbliższym tygodniu druk będzie już do pobrania w budynku starostwa 
i zostanie opublikowany na stronie „Powiat Krapkowicki” z możliwością pobrania 
usłyszeliśmy w wypowiedzi starosty. Koszty będą niewspółmierne i marginalne w stosunku 
do tego co będę mogli otrzymać byli pracownicy zakładów „Otmęt” dzięki przejęcie przez 
starostwo akt pracowniczych po byłych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt” 
w Krapkowicach w zasób Biura Rzeczy Znalezionych.  
 

Informacja z działalności międzysesyjnej wraz z kalendarium Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego zostały przez radnych Rady Powiatu Krapkowickiego przyjęte jednogłośnie.  
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Ad. 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego 
z I półrocze 2011 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu 
za I półrocze 2011 roku. 

Radny Albert Macha poprosiło wyjaśnienia dlaczego zadania inwestycyjne  
są zrealizowane w minimalnym stopniu i wyraził nadzieję, że termomodernizacja 
krapkowickiego szpitala zostanie wykonana jeszcze w 2011 roku. 
Zadania inwestycyjne jak się nie kończą w danym roku to są i tak rozliczane w ostatnim 
kwartale. W odniesieniu do inwestycji drogowych to wszystkie są na bieżąco realizowane, 
część jest zakończona i rozliczona w III kwartale, jedyna inwestycja, która nie będzie 
prawdopodobnie zakończona w 2011 roku to odbudowa muru, gdyż w I-wszym przetargu 
nie wpłynęła żadna oferta i został ponownie ogłoszony przetarg; na kolejnej sesji należy się 
spodziewać, wniosku zarządu o przeniesienie zadania i zakwalifikowane jako wieloletnie. 
Pozostałe przetargi jak usłyszeliśmy w komentarzu starosty nie wydają się być zagrożone: 
termomodernizacja szpitala, remont budynku przy ulicy Szkolnej w Gogolinie, dotacja na 
termomodernizacje budynku powiatowej straży pożarnej. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2011 roku 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. informację, 
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – przewodnicząca Helga Bieniusa poinformowała, 
iż członkowie komisji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do ww. informacji, 
 - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – przewodniczący Mirosław Michalak w imieniu 
członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do omawianej informacji, 
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący 
Stanisław Burkat w imieniu członków komisji poinformował, iż komisja nie obradowała nad 
ww. informacją, tylko tematycznie opiniowała materiały w zakresie dotyczącym rozwoju 
gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska, 
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – przewodniczący Dariusz Willim w imieniu 
członków komisji poinformował, iż komisja nie obradowała nad ww. informacją, tylko 
tematycznie opiniowała materiały w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, 
- Komisja Rewizyjna – przewodniczący Ryszard Reszczyński poinformował radnych, iż komisja 
nie obradowała nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego 
z I półrocze 2011 roku. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię do omawianego projektu uchwały 
przewodniczących klubu radnych: 
- Mniejszość Niemiecka –  przewodniczący Albert Macha  - po uzyskanych od starosty 
wyjaśnieniach, klub MN przychyla się do przyjęcia  informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Krapkowickiego z I półrocze 2011 roku. 
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- Sojusz Lewicy Demokratycznej – przewodniczący Tomasz Sokołowski w imieniu członków 
klubu nie wniósł uwag do przedstawionego materiału, członkowie klubu pozytywnie 
zaopiniowali wyżej przedstawioną informację. 
 

W obecności 19 radnych Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Krapkowickiego z I półrocze 2011 roku została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4. Przyjęcie informacji: 
 

a) z działalności KCZ Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach 
za I półrocze 2011 r. oraz informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych 
w Powiecie Krapkowickim w 2011 r., 

 
Radny Albert Macha wypowiedź odniósł do kontraktu na Ratownictwo Medyczne, które 

realizowane jest w Powiecie Krapkowickim przez „Samorząd Powiatu w Strzelcach 
Opolskich”, radny poprosił o wyjaśnienia prezesa KCZ Marcina Misiewicza czy dołożono 
wszelkich starań aby podzielić kontrakt na ratownictwo medyczne po między powiat 
krapkowicki i strzelecki, gdyż ta działalność medyczna przynosi duży wkład finansowy.  

Starosta odpowiada na zadane pytanie, gdyż kontrakt na Ratownictwo Medyczne 
odbywał się za czasów kiedy prezesem była p. Ilona Mróz. W stosownym czasie odbyło się 
„szereg spotkań ze starostą strzeleckim, dyrektorką szpitala im. Głowackiego w Strzelcach 

Opolskich, wicestarostą i naczelnik wydziału zdrowia Koryną Bernard namawiając  do tego 

abyśmy wspólnie wystartowali do tego kontraktu. Na drodze do tego stanęło kilka 

obiektywnych trudności, po 1-wsze zakaz zgłaszania ofert przez konsorcjum (wydany przez 

NFZ), po 2-gie obowiązek przeprowadzenia przez szpital im. Głowackiego postępowania 

przetargowego na podwykonawcę na terenie powiatu krapkowickiego, po 3-cie brak 

certyfikatu jakości ISO, który zaniżałby punktację i wyeliminowałby konsorcjum takie jak 

Strzelce Opolskie i podwykonawcę w postaci KCZ ze zwycięstwa w tym konkursie, po 4-te 

powiat strzelecki nie zależnie od rozmów i zapewnień od starosty Józefa Swaczyny 

zdecydował się na współpracę z FALC-iem i wyłonienie go jako podwykonawcy”. Starosta 
poinformował, iż w tym roku nie było możliwości aby skutecznie zawalczyć o kontrakt na 
Ratownictwo Medyczne, być może przystąpi powiat krapkowicki do kolejnego konkursu, 
ale szpital krapkowicki nie jest w obecnej sytuacji w stanie przeprowadzić certyfikacji ISO. 
Zdaniem Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika zrobione było wszystko co możliwe  w tym 
zakresie; racjonalną decyzję o nie składaniu oferty podjęła była prezes  Ilona Mróz.  

Radny Joachim Kamrad poprosił przewodniczącego rady o możliwość w uczestnictwie 
podczas posiedzeń Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej  w celu dogłębniejszego omówienia 
nurtujących radnego zagadnień Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Wyrażono zgodę 
na złożoną prośbę.  

 
W obecności 19 radnych Informacja z działalności KCZ Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach za I półrocze 2011 r. oraz informacja o działaniach 
prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2011 r. została przyjęta 
jednogłośnie. 
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b) na temat stanu realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Powiat 
Krapkowicki za rok 2010/2011, 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Henryk Miszke poinformował zebranych, 

iż zostały zaproszone dyrektorki wszystkich jednostek oświatowych Powiatu krapkowickiego 
aby na ewentualne pytania była możliwość uzyskania odpowiedzi „u źródła”.  

Radny Joachim Kamrad skierował pytanie do dyrektorki Poradni Pedagogiczno – 
Psychologicznej o „malejącą” liczbę wydanych orzeczeń – uzyskując szczegółową odpowiedź 
z materiału, który został przesłany do radnych (w załączeniu do protokołu).   

 
Przewodniczący Rady poprosił o opinię w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych 

szkół prowadzonych przez Powiat Krapkowicki za rok 2010/2011 przewodniczącą Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Helgę Bieniusę, która poinformowała, iż członkowie dogłębnie 
omówili stan realizacji zadań oświatowych podczas posiedzenia komisji w dniu 29 września 
br. w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach jako ostatniej jednostce 
wizytowanej przez członków komisji, którzy to pozytywnie zaopiniowali przedstawiony 
materiał. 

 
W obecności 19 radnych Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych szkół 

prowadzonych przez Powiat Krapkowicki za rok 2010/2011 została przyjęta jednogłośnie. 
 

c) z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w likwidacji o realizacji i zadaniach 
związanych z utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego. 

 
Wicestarosta poinformowała, iż przed sesją rozdała radnym na prośbę 

przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisława Burkata wnioskowaną informację z działalności Powiatowego Zarządu Dróg 
za 2010 rok. 

Radny Jerzy Mikus poprosił o wnioski z połączonych Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
w sprawie dróg powiatowych na podstawie przeprowadzonych oględzin dróg Powiatu 
Krapkowickiego oraz zapytał o aktualne prowadzone remonty na drogach zwłaszcza 
na terenie Gminy Walce. 

Przewodniczący komisji Dariusz Willim poinformował, iż na posiedzeniu połączonych 
komisji w przeddzień sesji zapadła decyzja aby zwołać spotkanie w celu zebrania wszystkich 
wniosków o stanie dróg Powiatu Krapkowickiego, termin został wyznaczony na dzień 
3 listopada br. 

Wicestarosta podjęła się odpowiedzi na drugie z zadanych przez radnego Mikusa 
zapytań; do końca miesiąca października PZD w likwidacji wykonuje zadania jak dotychczas, 
sprawdzane są nawierzchnie wszystkich dróg powiatowych, te w najgorszym stanie zostaną 
jeszcze przed okresem zimowym w miarę możliwości wyremontowane, tzn. dziury zostaną 
połatane. 
 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię w sprawie działalności Powiatowego Zarządu 
Dróg w likwidacji o realizacji i zadaniach związanych z utrzymaniem dróg powiatowych 
Powiatu Krapkowickiego przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Stanisława Burkata, który poinformował, iż członkowie na posiedzeniu 
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w dniu  24 października br. pozytywnie zaopiniowali przestawiony materiał. Podczas 
połączonych komisji objazdowych drogi powiatowe, w Gminie Gogolin stan dróg jest 
katastroficzny jak usłyszeliśmy w komentarzu radnego Burkata, a po zimie będzie zapewne 
jeszcze gorzej, radny zwrócił uwagę na podstawowe zadania  zarządzania drogami jak 
wykaszanie poboczy (Burmistrz gminy Gogolin parokrotnie zgłaszał do zarządu dróg prośbę 
o wykaszanie poboczy na terenie gminy Gogolin) czy mycie znaków (zamazana tablica 
z nazwą miejscowości Gogolin). 

Stan dróg jest faktycznie katastrofalny, ale to nie tylko obecny zarząd powiatu jest za ten 
fakt odpowiedzialny, gdyż w poprzednich latach sytuacja był bardzo podobna do obecnej -
wyjaśnił starosta, obiecując że z roku na rok stan ten będzie się poprawiał. 
 

Obrady opuścił radny Joachim Kamrad; pozostało 18 radnych. 
 

Dariusz Willim przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
poinformował, iż członkowie na posiedzeniu w dniu  24 października br. pozytywnie 
zaopiniowali przestawiony materiał. 

Radny Albert Macha w odniesieniu do zachowania radnych w kontekście oceny dróg 
powiatowych zaapelował aby nie zachowywali się jak radni gminni, ale jako radni powiatowi 
i sprawiedliwie oceniali stan wszystkich dróg powiatowych. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot w wypowiedzi odniosła się do kwestii poruszonej 
przez radnego Stanisława Burkata, a mianowicie do rzekomych interwencji burmistrza 
Gogolina w sprawie wykaszania poboczy, co jest nie prawdą, gdyż interwencji takowych nie 
było, a pobocza są wykaszane regularnie, a wspomniana tablica jest wyczyszczona o czym 
radny został poinformowany na posiedzeniu komisji w przed dzień sesji. 

Zdaniem radnego Stanisława Burkata jak usłyszeliśmy w wypowiedzi wykonanie prac 
Powiatowego Zarządu Dróg w likwidacji na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy znacznie się 
pogorszyło, oprócz już wcześniej złożonych uwag dodatkowo pobocza i rowy pozostają 
zaśmiecone. 

W odpowiedzi na powyższe starosta zaprzeczył jakoby zmienił się w ostatnim okresie 
zakres obowiązków i działania PZD w likwidacji. Pierwszy sprawdzian dla zarządu powiatu 
jako bezpośredniego zarządcy nad drogami powiatowymi to będzie zimowe odśnieżanie 
dróg.  

 
W obecności 18 radnych Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg 

w likwidacji o realizacji i zadaniach związanych z utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu 
Krapkowickiego została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Przyjęcie raportów: 
 

a) z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego za lata 
2007-2010, 

 
Katarzyna Gondek-Jaśkowska Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformowała,  iż raport Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
„Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) Zarząd 
Powiatu co 2 lata sporządza raport z realizacji Programu ochrony środowiska, który 
przedstawia Radzie Powiatu. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego 
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na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata  2008-2011 obejmował cele 
z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014”. 
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury 
sprawozdania z realizacji powiatowego Programu ochrony środowiska. W samym Programie 
założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu 
czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania 
danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). Zadania zostały zrealizowane 
w 90% te, które nie zostały wykonane to w dużej mierze wynika z faktu, iż zmieniała się 
ustawa i przeszły w kompetencje innych organów. 
 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię w sprawie raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego za lata 2007-2010 przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisława Burkata, który 
poinformował, iż członkowie na posiedzeniu w dniu  24 października br. pozytywnie 
zaopiniowali przestawiony materiał. 
 

W obecności 18 radnych raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Krapkowickiego za lata 2007-2010 został przyjęty jednogłośnie. 
 

b) z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2010 dla Powiatu 
Krapkowickiego, 

 
Wyjaśnień udzieliła Katarzyna Gondek-Jaśkowska Naczelnik Wydziału Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące 
okres czterech lat kalendarzowych (według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres 
sprawozdawczy) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa 
w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego. Plan Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego, został przyjęty Uchwałą Nr XVII/108/2004 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 lipca 2004 r. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu 
z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, odpowiada treści przyjętego planu. 
Oznacza to, że w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy 
w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań 
lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione 
w aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. 
 

W obecności 18 radnych raport z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-
2010 dla Powiatu Krapkowickiego został przyjęty jednogłośnie. 
 

Radny Joachim Kamrad dołączył do obrad; jest 19 radnych. 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wyboru członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 
 

Uchwałą Nr X/61/2011 z dnia 25 października Rady Powiatu Krapkowickiego 
stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Jana Śmiecha, który w kadencji 2010-2014 pełnił 
funkcję członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Mając na względzie powyższe, 
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przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Zarządu Powiatu Krapkowickiego Macieja 
Sonika  o podanie kandydatury na członka zarządu. 

Starosta wypowiedź rozpoczął od przytoczenia fragmentu Ustawy o Samorządzie 
Powiatowym z zakresu art. 27 ust. 3 „Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych 
członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym” oraz na stanowisko członka zarządu  
podał kandydaturę radnego Ryszarda Reszczyńskiego, którego doświadczenie, a także 
kompetencje w pełni uzasadniają ten wybór. 

 

Radny Albert Macha wyraził negatywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały 
w kontekście braku wykropkowanego miejsca na kandydaturę, a także brak możliwości 
wcześniejszego zgłaszania kandydatur, gdyż radnym 4 pierwsze projekty uchwał zostały 
dostarczone na samą sesję co stanowi zdaniem radnego „lekkie skrzywienie zasad 

demokracji”, jednocześnie zaznaczając, iż uważa Ryszarda Reszczyńskiego jako solidnego 
kandydata na członka zarządu. 

Starosta w odpowiedzi na powyższe raz jeszcze powołał  się w wypowiedzi na art. 27 ust. 
3 Ustawy o Samorządzie Powiatowym, który wyraźnie mówi, że to rada powiatu wybiera 
wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, 
w związku z tym wykropkowywanie miejsca byłoby „szczytem hipokryzji”. 

 
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu czy radny Ryszard Reszczyński wyraża 

zgodę – „tak, wyrażam zgodę” usłyszeliśmy w odpowiedzi radnego Reszczyńskiego. 
 
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatur jako członków komisji 

skrutacyjnej. 
Radny Tomasz Sokołowski zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Michalaka, który 

wyraził zgodę; radny Albert Macha zgłosił kandydaturę radnego Haralda Brola, który również 
wyraził zgodę, wicestarosta Sabina Gorzkulla - Kotzot zgłosiła kandydaturę radnej Helgii 
Bieniusy, która wyraziła zgodę. Skład komisji został przegłosowany z wynikiem 18 głosów 
za oraz 1 głosie wstrzymującym; przewodniczący rady poprosił członków o podjęcie 
odpowiednich prac. 

Radny Ryszard Reszczyński złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w głosowaniu. 

Przewodnicząca komisji Helga Bieniusa przedstawiła zasady głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej w imieniu członków odczytała protokół z tajnego 
głosowania (w załączeniu do protokołu z sesji): przy 18 oddanych ważnych głosach (radny 
Reszczyński w głosowaniu nie brał udziału) kandydatura radnego Ryszarda Reszczyńskiego na 
członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego została przyjęta 11 za, przy 7 głosach wstrzymują. 
  

Niniejszym Rada podjęła w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie wyboru członka 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego - uchwała Nr XI/63/2011. 

 
Nowo wybrany członek zarządu Ryszard Reszczyński  podziękował za oddane głosy 

i okazanie tym samym zaufania, którego zobowiązał się nie zawieźć oraz godnie zastąpić 
osobę śp. Jana Śmiecha. 
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b) zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 
r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej w kadencji 2010-2014,  
 

W związku z powołaniem radnego Ryszarda Reszczyńskiego w skład Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego, który do tej pory pełnił stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
koniecznym stało się dokonanie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, poinformował 
przewodniczący rady oraz poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 
przewodniczącego ww. komisji. 

Radny Harald Brol zgłosił kandydaturę radnego Alberta Machy, jako kandydata 
z długoletnim stażem w powiecie, starosta powiatu krapkowickiego, zaangażowany 
w budżet i jego prawidłową realizację na skalę powiatu. 

Starosta zgłosił kandydaturę radnego Marka Pietruszki, argumentując, iż jest to 
odpowiedni kandydat ze względu na długoletnie doświadczenie w urzędzie marszałkowskim 
województwa opolskiego jako specjalista od wniosków unijnych daje wystarczającą 
rekomendację aby mógł pełnić proponowaną funkcję. Radny Albert Macha wyraził zgodę na 
kandydowanie; radny Marek Pietruszka również wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący rady poinformował, iż najpierw w głosowaniu jawnym radni będą głosować 
na kandydaturę Radnego Machy, a w dalszej kolejności na radnego Pietruszkę tylko 
za i wstrzymane. 

Radny Krystian Komander zwrócił się z zapytaniem czy radny Albert Macha może zostać 
po głosowaniu jeżeli nie zostanie jej przewodniczącym członkiem Komisji Rewizyjnej oraz czy 
skład tej komisji jest „zamknięty”, gdyż jakiś czas temu przewodniczący R. Reszczyński 
apelował do radnych o rozszerzenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

Mecenas Urszula Kolasińska poinformowała, że podjęcie uchwały jest konieczne gdyż 
Ryszard Reszczyński objął stanowisko członka zarządu w wyniku czego nie może pełnić 
funkcji przewodniczącego ww. komisji; uchwała będzie  dotyczyła tylko stanowiska 
przewodniczącego. 

Starosta tytułem wyjaśnień przypomniał, iż Komisja Rewizyjna opiera się na innych 
zasadach niż pozostałe komisje stałe Rady Powiatu i jej skład z powołaniem na 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, a także pozostałych członków 
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powoływany jest przez radę 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej w kadencji 
2010-2014: 

 
Kandydat na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Albert Macha 

otrzymał w obecności 19 radnych 8 głosów za; 
 
Kandydat na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Marek Pietruszka 

otrzymał w obecności 19 radnych 11 głosów za; żaden z radnych się nie wstrzymał od 
udzielenia głosu -  uchwała Nr XI/64/2011. 
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c) 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 związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jana Śmiecha oraz powołaniem do Rady 

Powiatu Krapkowickiego radnego Marka Pietruszkę koniecznym stało się dokonanie zmian 
w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2010 – 2014 
jak poinformował przewodniczący rady. Radny Marek Pietruszka wyraził chęć przynależenia 
do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Radny Krystian Komander poprosił o wyjaśnienia jakie zmiany osobowe będą w komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Przewodniczący rady poinformował, iż członkiem ww. komisji był śp. Jan Śmiech 
i zasadnym jest dokonanie zmiany. Żaden z radnych nie wyraził chęci przynależenia do 
komisji zdrowia. 

 
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 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie–uchwała Nr XI/65/2011. 

 
d) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Szansa na rozwój bez barier – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim”, 
 

Podjęcie uchwały tytułem wyjaśnień przekazał starosta, niezbędne jest w celu podpisania 
umowy o dofinansowanie w związku z pozytywną oceną formalną oraz merytoryczną 
wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt ujęty jest w budżecie Powiatu Krapkowickiego 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do 
Internetu dla mieszkańców Powiatu Krapkowickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu planuje 
się zakup 50 komputerów przenośnych wraz z dostępem do Internetu i niezbędnym 
oprogramowaniem oraz wyposażenie sal komputerowych na terenie powiatu 30 
komputerami stacjonarnymi wraz z 9 urządzeniami wielofunkcyjnymi. Osoby, które 
otrzymają komputery zostaną wytypowane po uzyskaniu dofinansowania przez powołaną 
komisję na podstawie obowiązujących wytycznych udostępnionych przez Władzę  
Wdrażającą Programy Europejskie. Wdrażającą projekt w ramach działania POIG 8.3. Osoby 
przejdą ponadto szkolenia z zakresu użytkowania komputera, poruszania się w Internecie 
oraz  technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych do poszukiwania pracy 
na odległość. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Szansa 
na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim”.
  

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie–uchwała Nr XI/66/2011. 
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e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce, 
 

Wyjaśnień udzieliła Katarzyna Gondek-Jaśkowska Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Gmina Walce złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w wysokości 192 995,44 zł pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
Walce”. Z uwagi na to, że w budżecie nie zostało ujęte to zadanie inwestycyjne odrębną 
uchwałą powinna być dokonana zmiana budżetu. 
Zarząd w dniu 26.08.2011 r. wyraził zgodę na udzielenie dotacji w wysokości nie 
przekraczającej 75% kosztów kwalifikowanych, ale także zawnioskował do gminy 
przedstawienie Audytu remontowego budynku Urzędu Gminy. Redukcja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza atmosferycznego w zakresach: 
▪ redukcja zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza atmosferycznego w ilości: 

CO2   28 579,10 kg/rok 
Pyły, SO2, NO2  345,07 kg/rok 

▪ efekt ekologiczny: 
CO2    42% 
Pyły, SO2, NO2  42% 

▪ oszczędność zapotrzebowania na energię:  51,54 %. 
Starosta uzupełnił wypowiedź o informację, iż dzięki ogromnemu zaangażowaniu radnego 

śp. Jana Śmiecha powstał projektu uchwały - jako radnego powiatowego, ale z naciskiem 
pozytywnej walki o dobro lokalnej społeczności dla Gminy Walce. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce.  

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za i 1 głosie 

wstrzymującym  – uchwała Nr XI/67/2011. 

 
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice, 

 
Wyjaśnień do ww. projektu uchwały udzielił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. Prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim zwrócił się z wnioskiem o zapewnienie 
środków finansowych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. zakup środka 
pianotwórczego w ilości 500 kg. Zgodnie z  odpowiednimi artykułami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w/w zadanie kwalifikuje się do finansowania 
ze środków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i  gospodarki wodnej. Zgodnie 
z zapisami ustaw o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych środki finansowe 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej mogą zostać przekazane za pośrednictwem Gminy 
Krapkowice. Kwota 2 890 zł umożliwia zakup 500 kg środka pianotwórczego. Z uwagi na to, 
że udzielenie pomocy finansowej Gminie Krapkowice z przeznaczeniem na zakup środka 
pianotwórczego nie było przewidziane w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2011 r. 
nieodzownym elementem jest dokonanie zmiany w budżecie. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice. 
 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie–uchwała Nr XI/68/2011. 
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g) zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących 
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, 
 

Na wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu wprowadzono do projektu 
uchwały 2 autopoprawki, które zostały przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu zarządu 
i skierowane pod obrady rady. Tą informacją rozpoczął starosta omawianie projektu uchwały. 
Pierwsza autopoprawka dotyczy § 2, pkt2 ust.2 na treść aktualną: demontaż konstrukcji 

budowlanych zawierających azbest i jego utylizację, druga autopoprawka dotyczy § 6 pkt 3 na 
treść aktualną termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 

danego roku budżetowego.  
Sam projekt uchwały powstał z inicjatywy i w wyniku dyskusji prowadzonych przez członków 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z przewodniczącym 
Stanisławem Burkatem na czele. Jednym z zadań powiatu jest finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą w wysokości nie mniejszej niż 
kwota wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochody budżetu powiatu. 
Ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 
wprowadziła zapis który pozwala na udzielanie dotacji celowej na finansowanie bądź 
dofinansowanie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej prowadzonych przez  
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wysokość udzielonej 
w danym roku budżetowym dotacji celowej może wynieść dla osób fizycznych w wysokości 
do 30 % nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie 
więcej jednak niż 3 000 zł; wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, 
jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi do 15 % poniesionych kosztów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.  

Przewodniczący Rady poprosił o opinie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub 
naruszenie wymogów korzystania ze środowiska przewodniczących poszczególnych komisji 
stałych powiatu krapkowickiego: 
- Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu - przewodniczący  Sławomir Rowiński nie 
wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej 
uchwały, 
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący 
Stanisław Burkat w imieniu członków komisji poinformował, iż komisja była inicjatorem 
omawianego materiału, ,komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 
Przewodniczący komisji podziękował zarządowi Powiatu Krapkowickiego za wniesienie pod 
obrady rady ww. projektu uchwały. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się o informację czy dotacje można łączyć? 
Wyjaśnień udzieliła Katarzyna Gondek-Jaśkowska Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, informując, iż wkrótce zostanie opracowany regulamin, w którym znajdą 
się w tym zakresie odpowiednie zapisy; będzie można łączyć dotacje. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie z autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie 
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ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie 
wymogów korzystania ze środowiska. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/69/2011. 

 
h) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu, 

 
Wyjaśnień udzielił starosta, iż w związku z zakończeniem realizacją inwestycji 

„Przebudowy drogi powiatowej 1207 O ul. Głogowska w Kujawach wraz z budową chodnika 
i kanalizacji burzowej”, z której ruch jest włączony do drogi wojewódzkiej oraz dokonaniem 
uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu zasadnym było przeprowadzenie prac 
remontowych na działce będącej własnością Województwa Opolskiego - 70 cm z wysepki 
powstałej dzięki ww. inwestycji znajduje się na terenie drogi wojewódzkiej oraz prace weszły 
na odległość  4m pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 
W związku z powyższym wnioskuje się o udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy 
rzeczowej o wartości 21.584,99 zł w postaci wykonania robót drogowych na drodze 
wojewódzkiej nr 409 w Kujawach zasadnym jest udzielenie pomocy rzeczowej Województwu 
Opolskiemu.  

Radny Dariusz Wilim poprosił o uściślenie wypowiedzi: czy 70 cm pasa drogi kosztuje 
ponad 21 tyś. zł. 
W ramach remontu wykonano jak usłyszeliśmy w odpowiedzi starosty: 

• frezowanie nawierzchni asfaltowej, mineralno-bitumicznej oraz rozebranie 
krawężników betonowych, 

• rozbiórka przepustów rurowych oraz nowej instalacji kanalizacyjnej wraz z ułożeniem 
studzienek rewizyjnych i kanalizacyjnych, 

• roboty ziemne, krawężnikowe i podbudowa, 

• roboty nawierzchniowe. 
Na środku drogi powiatowej znajduje się wysepka, a  70 cm tej wysepki wchodzi na drogę 
wojewódzką, wokół wysepki zrobiono rozjazd i poprawiono łuk, który był wstępnie źle 
zrobiony w projekcie,  4m drogi powiatowej, gdzie po 70cm od strony ulicy Głogowskiej 
kończy się wysepka, następnie 3,30m jest zajęte w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, 
szczegółowych wyjaśnień udzielił starosta. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Opolskiemu. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/70/2011. 

 
i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Sądowa), 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat zawnioskował o omawianie i głosowanie nad projektami uchwał 6i,6j,6m,6n  
w jednym bloku, gdyż radni mieli okazję bardzo dobrze zaznajomić się z treścią 
poszczególnych projektów na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 
przy szczegółowym omówieniu przez starostę. 
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Starosta zaproponował wspólne omówienie dla projektów uchwał 6i,6j,6m,6n, 
ale oddzielne głosowanie nad przyjęciem poszczególnych uchwał. Został uruchomiony 
rzutnik z mapką działek, których dotyczą ww. projekty uchwał – starosta omawia materiał.   

(6i) Przy ulicy Sądowej w Krapkowicach są na zbycie w drodze przetargu 
nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krapkowickiego - działki 
na których posadowione są następujące budynki: plac węglowy, pediatria oraz willa „Ella”. 

(6j) Przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach są na zbycie w drodze przetargu 
nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krapkowickiego 
następujące działki: 

1) nr 180/11 z k.m. 8 o powierzchni 1,1682 ha-szpital i agregatorownia 
2) nr 180/15 z k.m. 8 o powierzchni 0,1257 ha-prosektorium 
3) nr 180/16 z k.m. 8 o powierzchni 0,2017 ha-laboratorium (weterynarz). 

Jeszcze w tym roku jest planowane ogłoszenie przetargu na „szpital”, na nieruchomości pod 
potoczna nazwą weterynarz i prosektorium obecni najemcy wyrazili chęć ich zakupu. 

(6m) W wyniku dokonanego podziału nieruchomości położonej przy ul. Kozielskiej 1 
w Krapkowicach na mniejsze działki, w wyniku którego powstały działki obejmujące: szpital 
wraz z przyległym parkiem od strony południowej i agregatorownią; budynkiem 
prosektorium; byłym laboratorium; parkiem od strony północnej przyległym do miejskiego 
parku „Magnolia”. Aby umożliwić dojazd do wszystkich działek z drogi publicznej, wydzielono 
również pas drogi dojazdowej jako osobną działkę. W związku z zamiarem sprzedaży części 
ww. działek, zachodzi konieczność ustanowienia na wydzielonej drodze służebności 
drogowej działek na rzecz każdorazowych właścicieli działek. Proponowane rozwiązanie daje 
możliwość zbycia ww. nieruchomości na korzystniejszych warunkach, jako nieruchomości 
niezależnych. 

(6n) W związku z koncentracją usług medycznych w budynku Szpitala Powiatowego przy 
ul. 3 Maja w Krapkowicach, zakończono eksploatację obiektu przy ul. Kozielskiej 1. 
W jej skład oprócz budynku po byłym szpitalu, agregatorowni, prosektorium i byłego 
laboratorium, wchodzi obszar zadrzewiony po południowej stronie budynku szpitala i po 
stronie północnej, sąsiadujący z miejskim parkiem „Magnolia”, będącym w trakcie budowy. 
Jednocześnie, w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego przy ul. 3 Maja w Krapkowicach znajdują 
się działki należące do Gminy Krapkowice, a pożądane z uwagi na potencjalne możliwości 
rozbudowy infrastruktury szpitala. W związku z powyższym, zasadne jest dokonanie zamiany 
części nieruchomości, stanowiącej fragment zadrzewiony sąsiadujący z Parkiem „Magnolia” 
należący do Powiatu Krapkowickiego na rzecz Gminy Krapkowice, na działki sąsiadujące 
ze Szpitalem Powiatowym należące do Gminy Krapkowice na rzecz Powiatu Krapkowickiego. 
Proponowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy funkcjonalności i możliwości 
kształtowania przestrzeni zarówno szpitala, jak i parku miejskiego. Z uwagi na porównywalną 
wartość powyższych nieruchomości, zamiana nastąpi bez obowiązku dokonywania dopłat. 

 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem co znajduje się w planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krapkowice tego terenu omawianego - czy ma służyć na cele 
medyczne.  

Według informacji jakie posiada starosta Gmina Krapkowice w tym miejscu nie ma 
przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; decyzje o warunkach 
zabudowy – nikt nie przewiduje innego typu usług niż bardzo szeroko ujęte usługi społeczne 
poinformował w odpowiedzi starosta. 
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Sądowa). 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/71/2011. 
 
j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kozielska), 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
(Kozielska). 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/72/2011. 

 
k) odstąpienia od zbycia nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7, 

 
W chwili obecnej pomieszczenia w budynku są wykorzystywane na potrzeby realizacji 

zadań powiatu krapkowickiego przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 
z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne oraz przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach z przeznaczeniem pomieszczeń na IV piętrze budynku na prowadzenie Biura 
Rzeczy Znalezionych w zakresie przechowywania przejętych akt osobowych pracowników 
byłych ŚZPS „Otmęt” i ich następcach prawych. Pozostałe pomieszczenia, zgodnie  
ze stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu Krapkowickiego i na warunkach określonych 
w umowach najmu, są wynajmowane m.in. przez kilka podmiotów na prowadzenie 
działalności medycznej, prowadzenie apteki oraz na rzecz banku, a czynsz z tego najmu 
stanowi duży udział w dochodach budżetu powiatu jak tytułem wyjaśnień udzielił 
odpowiedzi starosta. W zgodnej ocenie zarządu powiatu oraz zarządu KCZ Sp. z o. o. 
w obecnej sytuacji lokalowej KCZ w perspektywie najbliższych lat oraz w związku z planami 
dalszego poszerzania zakresu świadczeń przez KCZ (prezes Misiewicz stara się w NFZ 
o pozyskanie nowych świadczeń medycznych) nie ma możliwości zapewnienia innych 
pomieszczeń na prowadzenie tejże działalności. Z uwagi na powyższe stosownym stało się 
odstąpienia od zbycia nieruchomości. Starosta podkreślił, że powyższa decyzja spowoduje 
zmianę w budżecie powiatu krapkowickiego polegającą na wykreśleniu zaplanowanych 
dochodów majątkowych ze sprzedaży w/w nieruchomości. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości 
położonej w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7. 

 
Obrady opuścił radny Harald Brol;  pozostało 18 radnych. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym   – uchwała Nr XI/73/2011. 
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l) wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieokreślony prawa nieodpłatnego 
użytkowania na części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Krapkowickiego, 
 

Omawiając powyższy projekt, Starosta wyjaśnił, że mowa jest o nieruchomości położonej 
w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21; wszystkie wydziały powiatu dotychczas znajdujące się 
ww. budynku tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami zostały przeniesione do siedziby starostwa. 
Nieruchomość przy ul. 3 Maja jest objęta współwłasnością Powiatu Krapkowickiego, Gminy 
Krapkowice oraz Skarbu Państwa. Koszty jej utrzymania rozkładane były przez Gminę 
Krapkowice na wszystkich współwłaścicieli. W związku z powyższym Powiat Krapkowicki 
wypowiedział Gminie Krapkowice umowę dotyczącą ponoszenia części kosztów utrzymania 
budynku przy ul. 3 Maja. Zgodnie z umową zawartą z Gminą Krapkowice, ta zobowiązuje się 
w to miejsce do nie naliczania od 1 października b.r. kosztów użytkowania powyższego 
budynku. Gmina Krapkowice wyraziła zainteresowanie nabyciem udziału Powiatu 
Krapkowickiego w prawie własności przedmiotowej nieruchomości ze względu na swoje 
potrzeby lokalowe. Po sporządzeniu operatu szacunkowego, budynek zostanie sprzedany 
Gminie Krapkowice. Burmistrz Krapkowic zwrócił się z prośbą wyrażenia zgody 
na ustanowienie na czas nieokreślony prawa nieodpłatnego użytkowania na części ww. 
nieruchomości. Udzielenie zgody na ustanowienie prawa rzeczowego na części 
nieruchomości, zważywszy na zmniejszenie wydatków związanych z ponoszeniem kosztów 
utrzymania części budynku, interes społeczny związany z prawidłową realizacją zadań przez 
Gminę Krapkowice oraz czas potrzebny na uzgodnienie warunków sprzedaży nieruchomości 
jest zasadne. 

 
Radny Harald Brol dołączył do obrad; jest 19 radnych. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas 
nieokreślony prawa nieodpłatnego użytkowania na części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Krapkowickiego. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/74/2011. 

 
m) wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Powiatu 

Krapkowickiego ograniczonym prawem rzeczowym, 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie 
nieruchomości Powiatu Krapkowickiego ograniczonym prawem rzeczowym. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/75/2011. 

 
n) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/76/2011. 

 
 

o) wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości, 
 

Wszelkich niezbędnych wyjaśnień udzielił starosta. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura 
wystąpił do Powiatu Krapkowickiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od 
odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Żużeli przy ul. Osiedlowej 6. 
Nieruchomość ta została nieodpłatnie przekazana Gminie Krapkowice na podstawie umowy 
darowizny z dnia 4 października 2002 r., w której darczyńca wyraźnie wskazał cel darowizny 
i zobowiązał obdarowanego do użytkowania nieruchomości wyłącznie zgodnie z wskazanym 
celem, tj. na działalność związaną z zabezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej. 

Burmistrz Krapkowic w swoim wniosku z 24.03.2011 roku wskazał, że w przedmiotowym 
budynku mieszkalno-użytkowym mieszczą się dwa lokale mieszkalne w zarządzie TBS ZGM 
Sp. z o. o. w Krapkowicach, będące przedmiotem najmu na rzecz osób fizycznych.  W 2002 r. 
parter budynku został oddany w użyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela oraz 
działa tam obecnie Grupowa Praktyka Lekarska ARS-MEDICA Z.D. oraz gabinet dentystyczny.  
Wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny motywowany jest 
zamiarem sprzedaży wyżej wzmiankowanych lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 
najemców. Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny spowoduje zrzeczenie 
się przez Powiat Krapkowicki możliwości wyegzekwowania wykorzystania nieruchomości 
zgodnie z celem zapisanym w umowie darowizny. 

 
Radny Harald Brol tytułem wyjaśnień poinformował, iż „z takim dobytkiem zostało to 

przekazane”, czyli z mieszkankami Powiat Krapkowicki nieodpłatnie przekazał nieruchomość 
Gminie Krapkowice na podstawie umowy darowizny z dnia 4 października 2002 r. 

 
W trakcie przygotowania wniosku pod obrady Rady Powiatu Krapkowickiego, w związku 

z powziętymi informacjami wskazującymi na wątpliwości związanymi z wypełnianiem przez 
Gminę Krapkowice  wymogu zawartego w umowie darowizny, w szczególności zapisu § 2 
określającego, iż darowana nieruchomość będzie przeznaczona na zabezpieczenie 
podstawowej opieki zdrowotnej, zwrócono się do Burmistrza Krapkowic o dodatkowe 
wyjaśnienia w tej sprawie.  

Z udostępnionej przez Gminę dokumentacji wynika, że Gmina Krapkowice użyczyła 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela część ww. budynku o powierzchni użytkowej 
441,35 m²; z umowy wynika, że Stowarzyszenie jest zobowiązane do korzystania 
z przedmiotu umowy w celu prowadzenia działalności statutowej. Starosta Krapkowicki, jako 
organ nadzoru nad stowarzyszeniami, korzystając z dostępnych mu dokumentów stwierdził, 
że statut Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela nie obejmuje działalności związanej 
z zabezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto stwierdzono, że umowa 
użyczenia nie zabezpiecza w żaden sposób celu wykorzystania nieruchomości, wynikającego 
z umowy darowizny. 

  
 Burmistrz Krapkowic odpowiadając na zgłoszone wątpliwości w tym zakresie wyjaśnił, 

iż: 
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� Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela po przeprowadzeniu prac remontowych 
i adaptacyjnych począwszy od dnia 7 grudnia 2002 r. użycza parter budynku 
na prowadzenie na prowadzenie praktyki lekarskiej. Jest to następstwem zapisu 
zawartego w umowach użyczenia z 2002r., 2005 r. i 2008 r. umożliwiającego 
Stowarzyszeniu podnajem nieruchomości, 

� zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela (rozdział 2, § 10, pkt 
5) realizuje ono swoje cele poprzez promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak 
najszerszym rozumieniu tych pojęć, 

� głównym powodem dla którego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela wystąpiło 
dnia 18.10.2002 r. do Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Krapkowice z prośbą 
o użyczenie parteru budynku przy ulicy Osiedlowej 6 była chęć utrzymania wiejskiego 
ośrodka zdrowia na miejscu, z którego w chwili obecnej korzystają mieszkańcy Żużeli, 
Brożca i Straduni. 

 
Wyjaśnienia te nie rozwiały wszelkich wątpliwości dotyczących spełniania przez Gminę 

Krapkowice wymogów wynikających z umowy darowizny, które mogą prowadzić do 
odwołania umowy darowizny i przejęcia przedmiotowej nieruchomości przez Powiat 
Krapkowicki. Należy również zważyć, że celem uzyskania wnioskowanej przez Gminę 
Krapkowice zgody jest odpłatne zbycie własności lokali mieszkalnych. Przy uwzględnieniu 
argumentacji skłaniającej do podjęcia ewentualnej decyzji o odwołaniu darowizny sprzedaż 
własności lokali mieszkalnych mogłaby być dokonana przez Powiat Krapkowicki, a cena 
uzyskana z tej sprzedaży stanowić dochód budżetu powiatu. Wobec powyższego, bez 
gruntownej analizy wszystkich argumentów, pozytywna decyzja w sprawie wniosku 
Burmistrza Krapkowic może narażać budżet powiatu na szkodę w wysokości możliwej do 
uzyskania ceny ze sprzedaży w/w lokali.  
Zważywszy na fakt, iż organem właściwym w tym zakresie jest organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego Zarząd Powiatu Krapkowickiego zwraca się do Rady Powiatu 
Krapkowickiego o poddanie okoliczności przedstawionych w niniejszym uzasadnieniu oraz 
posiadanych w tym zakresie dokumentów wnikliwej analizie przez komisje stałe rady 
i wypracowanie stanowiska w kwestii zasadności podjęcia decyzji o odwołaniu darowizny. 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i opisem całej zaistniałej sytuacji, starosta 
zwrócił się do radnych się o odrzucenie niniejszej uchwały w sprawie z wniosku Burmistrza 
Krapkowic, to jest o nie wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 
nieruchomości.  
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania 
darowizny nieruchomości. 

 
W obecności 19 radnych, w wyniku głosowania uchwała nie została podjęta przy 1 głosie 

za podjęciem uchwały, 15 głosach przeciwko i oraz 3 głosach wstrzymujących. 
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p) 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 roku, 
 

Wyjaśnień udzieliła Danuta Wieszala dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dokonanie 
zmian finansowych w zakresie przyznanego limitu środków na realizację zadań                                     
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zapewni efektywne 
wykorzystanie funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Aktualnie dwie osoby niepełnosprawne odbywają staż zawodowy. Środki przyznane 
na realizację tego zadania (zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) zostały w 
pełni zaangażowane. Stażyści oraz organizatorzy tych staży zwrócili się z prośbą  
o wydłużenie okresu realizacji tej formy wsparcia, co zwiększy aktywność tych osób na rynku 
pracy.  Natomiast środki przyznane na zadania dotyczące podjęcia działalności gospodarczej 
na dzień 27.09.2011 r. nie zostały jeszcze zaangażowane. Wszystkie osoby niepełnosprawne 
zostały poinformowane o możliwościach skorzystania ze środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Jednak dotychczas nie było osób zainteresowanych skorzystaniem z takiej 
formy wsparcia. W związku z tym jest możliwość zmniejszenia limitu środków finansowych 
na realizację tego zadania i zwiększenie środków na organizację staży zawodowych. 
 

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 roku. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/77/2011. 

 
q) przyjęcia do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach projektu 

pn. „NOWE KADRY II”, 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach wygrał konkurs ogłoszony przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Opolu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych  i wojewódzkich urzędów pracy 
w realizacji  zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych jak usłyszeliśmy 
w komentarzu do projektu uchwały od  Danuty wieszali dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krapkowicach. W ramach projektu zostanie zatrudniony jeden doradca zawodowy i jeden 
pośrednik pracy. Zatrudnione osoby uzupełnią braki kadrowe i pozwolą w pełni zachować 
standardy prowadzenia usług rynku pracy. Niezbędnym załącznikiem do Umowy 
o dofinansowanie projektu  jest uchwała właściwego organu jednostki samorządu 
terytorialnego  dotyczącej zatwierdzenia projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego 
do realizacji projektu.  
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w spraw przyjęcia do realizacji przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Krapkowicach projektu pn. „NOWE KADRY II”. 
 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/78/2011. 

 
r) zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 

2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu 
Krapkowickiego, 
 

Wprowadzona zmiana wynika z podjętej dzisiaj przez Radę Powiatu Krapkowickiego 
uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie 
lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska. Ta uchwała ureguluje zasady udzielania 
dotacji na zadania związane z ochroną środowiska jak poinformował w komentarzu 
do projektu uchwały starosta dodając jednocześnie, że zmienia się brzmienie ust. 4 w § 1, 
poprzez dodanie punktu 3. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Powiatu Krapkowickiego. 
 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/79/2011. 

 
s) zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok, 

 
Wyjaśnień do ww. projektu uchwały udzieliła skarbnik Powiatu Brygida Gruchot. 

Skonsolidowany bilans Powiatu Krapkowickiego, obejmujący oprócz bilansu jednostek 
budżetowych Powiatu Krapkowickiego również bilans Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Krapkowickie Centrum Zdrowia” Spółki z o. o. został sporządzony metodą 
konsolidacji pełnej polegającej na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji 
odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych po 
dokonaniu niezbędnych wyłączeń. Skonsolidowany bilans za 2010 r. sporządzony został wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 
2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego 
bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów 
i Mienia Powiatu - przewodniczący  Sławomir Rowiński nie wniósł uwag do powyższego 
materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/80/2011. 

 
t) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok, 

 
Starosta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez 

członka Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Alberta Machę wniosku o zwiększenie 
o 100.000 zł środków na wynagrodzenia w starostwie powiatowym (bez wskazania źródła 
finansowania) w związku z powyższym starosta wyraził zgodę na realizację wniosku, zostanie 
zmniejszona nadwyżka z lat poprzednich o ww. kwotę; zarząd wyraził pozytywną opinię dla 
zgłoszonego wniosku. Druga autopoprawka dotyczy przesunięcia spłaty z wymaganych 
zobowiązań na rzecz ZUS-u po zlikwidowanym SP ZOZ-ie (z przyszłego roku na ten – 2011 r) 
kwota w wysokości 22.741 zł - Ministerstwo Finansów zaliczyło do spłaty zobowiązań 
pokrywanych z dotacji, tzw. Plan B. Reasumując 100 tyś zł + 22.741 zł spowodują 
zmniejszenie wydatków budżetu do kwoty 78.788 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego projektu uchwały. Z uwagi na powyższe starosta poprosił radnych o przyjęcie 
autopoprawek. 

Radny Albert Macha w komentarzu do projektu uchwały podziękował Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego za ustosunkowanie się do zmian i zwiększenie o wnioskowaną kwotę 100 
tyś. zł na wynagrodzenia pracownicze w starostwie. Wstępnie - jak usłyszeliśmy od radnego 
Alberta Machy - założenie było podniesienia pracownikom płac o 5% z wyrównaniem 
od początku 2011 roku, lub wyrównanie płac dla wszystkich pracowników zajmujących 
„podobne” stanowiska radny poprosił Przewodniczącego Zarządu o ustosunkowanie się do 
takiego założenia. Następnie radny Macha poruszył temat kolejnej propozycji Zarządu 
w kwestii zwiększenia wydatków na remont budynku starostwa (etap I-wszy). Radni 
otrzymali wcześniej gwarancję, iż remont zamknie się w pierwotnej kwocie 380.000 zł przy 
jednoczesnym zatrudnianiu do prac osób bezrobotnych czy będących na pracach 
interwencyjnych, a jednocześnie już parokrotnie rada wyrażała zgodę na przeznaczenie na 
ww. cel kolejnych środków finansowych, w sumie jak wynika z obliczeń radnego jest to suma 
96 tyś. zł. Radny Albert Macha pełnił w poprzednich dwóch kadencjach funkcję starosty i nie 
dziwi się, że „ta kwota rośnie”, ale poprosił o wyjaśnienie z czego wynika kolejny wniosek 
o zwiększenie wydatków na remont w starostwie.  

Bezcelowa albo i nie racjonalna jest sytuacja utworzeniem nowych wydatków 
majątkowych  w kwocie 55.000 zł dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy 
ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach”. Wydatki zostaną poniesione na opracowanie dokumentacji 
niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji. Bezcelowość wynika z braku zdaniem 
radnego koncepcji dobrego zagospodarowania przez obecny zarząd ww. nieruchomości, 
najpierw proszono o zgodę na sprzedaż budynku przy Szkolnej 7 w Krapkowicach co miało 
za skutkować zwiększeniem w przychodach, a teraz decyzja o odstąpieniu i pozostawieniu 
nieruchomości dla celów powiatowych i dodatkowe ponoszenie kosztów w tym zakresie 
wzbudza wiele wątpliwości jak poinformował radny Albert Macha. 

Poprzedni starosta Albert Macha przypomniał zebranym, iż pobieranie opłat za kartę 
pojazdu wynikało z niesłusznie wydanej decyzji Ministerstwa Infrastruktury, które nałożyło 
na osoby, sprowadzające do kraju pojazdy, opłatę 500 złotych za tak zwaną kartę pojazdu - 
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należałoby o tym informować opinie społeczną jak zauważył radny, gdyż był to proceder, 
który dotyczył wszystkich powiatów, a nie tylko Powiatu Krapkowickiego. W sprawie tej 
złożony był przez Związek Powiatów Polskich pozew zbiorowy pod adresem Skarbu Państwa, 
radny Macha poprosił o informację na jakim etapie jest rozpatrywanie ww. pozwu, gdyż 
w chwili obecnej jest wniosek Zarządu o kolejne przekazanie środków w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego w wysokości 100.000 zł na wypłatę należności za kartę pojazdu, a docelowo 
mogą to być kwoty liczone w setkach tysięcy polskich złotych. 

Starosta udzielił wyjaśnień na wyżej poruszone kwestie. Przeznaczenie środków 
finansowych,  ujętych w omawianym projekcie uchwały na zwiększenie funduszu płac 
w starostwie powiatowym z rozłożeniem na 12 miesięcy spowoduje, że wzrost płac będzie 
6 - krotnie mniejszy, co spowoduje, iż w przyszłym roku znów trzeba będzie wyrównywać, 
a wnioskowana kwota 100.000 nie wystarczy dla wszystkich pracowników. Biorąc pod uwagę 
przyszłoroczny budżet powoduje, że te pieniądze pozyskane ze zwiększenia funduszu płac 
nie będą w całości przeznaczone na zwiększenie podstawy wynagrodzenia gdyż to niosłoby 
bardzo duże obciążenia kosztów stałych w przyszłorocznych budżetach; w chwili obecnej 
trwają prace wraz z Wydziałem Organizacyjnym aby część kwoty przeznaczyć na podwyżki 
takie, które da się oszacować do projektu budżetu  na przyszły rok, a w pozostałej części 
posłużą na rekompensatę w formie nagród rocznych, a nie wyrównanie od 1-wszego 
stycznia. Działanie takie zdaniem starosty jest to najracjonalniejsze działanie z punktu 
widzenia przyszłorocznego budżetu, działające także na korzyść pracowników 
oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki  na przyszłe lata w starostwie. 

Starosta w krótkim zarysie po raz kolejny przedstawił zakres prac dla I-wszego etapu 
remontu w budynku starostwa (w ramach przetargu), który zamknie się prawdopodobnie 
w kwocie pierwotnej 380.000 zł, ale być może będzie niezbędne zwiększenie środków o 20-
30 tyś zł.  „Starostwo Przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa w tym: zadanie A – roboty 
budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych, zadanie B – modernizacja 
instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ”. 
Zadanie ma być realizowane w latach 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe na inwestycję 
wynoszą 886.555 zł. W 2011 roku zostaną zrealizowane następujące zadania:  

a) zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych 
w kwocie 345.000 zł,  

b) zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w kwocie 
170.000 zł, 

c) zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ w kwocie 26.555 zł. 
Limity wydatków na wykonanie zadania w okresie realizacji projektu wynoszą: 
a) rok 2011 – 541.555 zł: 

 zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych – 
kwota 345.000 zł, 

 zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej – kwota 
170.000 zł, 

 zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ – kwota 26.555 zł; 
b) rok 2012 – 150.000 zł: 

 zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych – 
kwota 120.000 zł, 

 zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej – kwota 
10.000 zł, 

 zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ – kwota 20.000 zł; 
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c) rok 2013 – 195.000 zł: 
 zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych – 

kwota 10.000 zł, 
 zadanie B – modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej – kwota 

5.000 zł, 
 zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ – kwota 180.000 zł. 

Przesunięcia środków, o które prosi Zarząd wynikają z przyjęcia do realizacji kolejnych 
zadań, które są konsekwencją już prowadzonych prac, a zostały właśnie omówione przez 
starostę. 

Radny Joachim Kamrad poprosił o wyjaśnienie dlaczego nastąpiła zmiana zadania dla 
remontu w budynku starostwa. 

W związku z faktem, iż to zadanie umiejscowiono w wieloletniej prognozie finansowej dla 
przejrzystości podzielono na pod zadania w związku z czym należało zmienić nazwę zadania 
głównego jak poinformował w komentarzu Starosta Krapkowicki Maciej Sonik raz jeszcze 
przytaczając nazwy zadań: „Starostwo Przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa w tym: 
zadanie A – roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych, zadanie B – 
modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, zadanie C – modernizacja 
infrastruktury P-POŻ”. 

Podjętą uchwałą rady w dniu dzisiejszym nastąpiła rezygnacja ze sprzedaży 
nieruchomości przy ulicy Szkolnej 7 w Krapkowicach – poinformował starosta - gdyż jest 
wymagana i potrzebna do prowadzenia działalności medycznej, w związku z powyższym 
należy dążyć do obniżenia kosztów utrzymania budynku po przez wykonanie 
termomodernizacji w skład której będzie wchodzić wymiana okien (3/4 jest starych okien) 
oraz ocieplenie tak więc obecny wydatek w kwocie 55.000 zł na opracowanie dokumentacji 
niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji  jest zasadny. 

Radny Stanisław Burkat zgłosił sugestię, że członkowie zarządu powinni pomyśleć nad 
wizją i zagospodarowaniem omawianej nieruchomości, zwłaszcza jeżeli ma się w planie 
wydanie ogromnych pieniędzy na termomodernizację budynku; zdaniem radnego „wydaję 
się też również, że starostwo nie jest po to powołane aby zarobkowało na tych 
pomieszczeniach, które tam wynajmuje”; radny nawiązał do ZOL-u w Górażdży, który miał 
być jak wcześniej padły deklaracje obecnego zarządu Powiatu Krapkowickiego przeniesiony 
właśnie do budynku przy ulicy Szkolnej, a w chwili obecnej nic się w tym kierunku nie dzieje.     

Rzeczywiście pacjentów z ZOL-u w Górażdży należy ewakuować jak usłyszeliśmy 
w wypowiedzi starosty, ale aby budynek przy ulicy Szkolnej do tego celu przystosować 
należałoby ponieść ogromne koszty, w związku z powyższym pomysł jest taki aby 
wykorzystać działkę za tą nieruchomością na wybudowanie nowego budynku. Zarząd jednak 
nie podejmie żadnych działań w tym zakresie dopóki nie zostaną sprzedane inne 
nieruchomości pozostające w posiadaniu Powiatu Krapkowickiego, które zapewnią dopływ 
odpowiednich środków finansowych, a także do póki niezostanie przeprowadzone 
rozeznanie rynku sprawdzające potrzebę powstania takiego typu działalności (nie można 
wykluczyć, iż po sprzedaży budynków przy ulicy Sądowej i Kozielskiej nie powstaną zakłady 
opieki leczniczej z kontraktem z NFZ). Koncepcja wykorzystania budynku przy ulicy Szkolnej 
w Krapkowicach jest w 100% realizowana jak zapewnił starosta.  

W odniesieniu do wypłat za niesłusznie pobrane opłaty za karty pojazdu, obecnie 
wnioskowana przez Zarząd kwota powinna wystarczyć na najbliższy czas, gdyż jest 
spodziewane zmniejszenie w ilości składanych wniosków pod koniec 2011 roku. Starostwo 
powiatowe brało udział w przygotowywaniu pozwu zbiorowego, o którym wspominał 
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w wypowiedzi radny Albert Macha, ale nie mogliśmy do niego przystąpić jak poinformował 
starosta gdyż jest to pozew o odszkodowanie ze strony Skarbu Państwa za poniesione szkody 
w związku  z niezgodnie wydanym przepisem – rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w 2003 roku – nie mogliśmy przystąpić, bo do momentu złożenia przez  168 powiatów  
pozwu zbiorowego nie zaistniała w Powiecie Krapkowickim szkoda (do tego momentu nie 
wypłaciliśmy żadnej szkody). Jednocześnie starosta poinformował, iż jak tylko pojawi się 
możliwość prawna to Powiat Krapkowicki przystąpi do pozwu zbiorowego aby domagać się 
od Skarbu Państwa zwrotu pieniędzy, które są już sukcesywnie wypłacane za karty pojazdu. 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z zapytaniem o możliwość pozyskania dotacji na 
termomodernizację budynku przy ulicy Szkolnej w Krapkowicach. Jeżeli w przyszłym roku 
pojawi się taka możliwość to na pewno starostwo uczyni wszystko aby pozyskać na ten cel 
pieniądze jak poinformował w odpowiedzi starosta. Starostwo na termomodernizacje 
wykorzystuje środki finansowe po zlikwidowanym powiatowym funduszu  ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, z których muszą iść środki finansowe na tego typu 
inwestycje. 

Radny Marek Pietruszka poinformował radnych, „iż jest możliwość pozyskania dotacji 
z systemu działania 4.3 na termomodernizację w ramach działania programu operacyjnego” 
– w przyszłym roku będą nabory. 

Radny Albert Macha podziękował za wyjaśnienia, jednak w swojej wypowiedzi 
podtrzymał wątpliwości w stosunku do rezygnacji ze sprzedaży i termomodernizacji budynku 
przy ulicy Szkolnej w Krapkowicach. Zdaniem radnego nie byłoby problemu ze sprzedażą 
nieruchomości, tym bardziej, że w zeszłym roku były oferty na przejęcie ww. budynku 
z przychodniami, apteką. Koszty na mediach i ogrzewaniu zwrócą się prawdopodobnie po 10-
12 latach, wychodzenie z założenia, że nastąpi to po 2 latach jest wielce błędne jak 
usłyszeliśmy w wypowiedzi radnego Alberta Machy. 

Starosta zaprotestował przeciwko usłyszanym informacjom, poprosił prezesa KCZ 
o informację jaki jest koszt ogrzewania wraz ze stałymi opłatami omawianego budynku – 
kształtuje się jak usłyszeliśmy w wysokości 200.000 zł; porównując do audytu 
energetycznego przeprowadzonego dla budynku Gminy w Walcach, koszt powinien po 
przeprowadzeniu termomodernizacji obniżyć się o ok. 50%, więc do kwoty ok. 100.000 zł. 
Tylko po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji (audyt, inwenteryzacja) stwierdzającej jakie 
będą oszczędności w związku z termomodernizacją podjęta będzie decyzja jaki zakres prac 
będzie w tym zakresie wykonany, zarezerwowana kwota 500.000 zł w przyszłorocznym 
projekcie budżetu jest kwotą wziętą „ z powietrza” jak poinformował starosta, gdyż w chwili 
obecnej starostwo nie posiada, żadnej dokumentacji świadczącej o kosztach, które 
należałoby ponieść przy podjęciu remontu budynku. Wydatek w wysokości 55.000 zł musi 
być poniesiona na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
termomodernizacji. Prezes Marcin Misiewicz uzupełnił powyższą wypowiedź starosty 
o informację, iż w okresie zimowym stare okna musza być zabijane gwoździami, aby nie 
przepuszczały zimna, tak więc wymiana okien jest niezbędna, należy poczynić kroki w tym 
kierunku co za pewne za skutkuje  kolejnymi najmami pomieszczeń na rzecz innych 
podmiotów. 

 
Na prośbę radnego Albeta Machy przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę 

w obradach. 
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Przewodniczący Rady poprosił o opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok przewodniczących poszczególnych komisji stałych 
powiatu krapkowickiego: 
- Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu - przewodniczący  Sławomir Rowiński nie 
wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – przewodnicząca Helga Bieniusa poinformowała, 
iż członkowie komisji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do omawianego projektu uchwały, 
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący 
Stanisław Burkat w imieniu członków komisji poinformował, iż komisja nie obradowała nad 
ww. informacją, tylko tematycznie opiniowała materiały w zakresie dotyczącym rozwoju 
gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska, 
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – przewodniczący Dariusz Willim w imieniu 
członków komisji poinformował, iż komisja nie obradowała nad ww. informacją, tylko 
tematycznie opiniowała materiały w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię do omawianego projektu uchwały 
przewodniczących klubu radnych: 
- Mniejszość Niemiecka –  przewodniczący Albert Macha w imieniu członków klubu przekazał 
radnym, iż po uzyskanych od starosty wyjaśnieniach, klub Mniejszości Niemieckiej przychyla 
się do przyjęcia  omawianego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2011 rok, przychyla się do proponowanych zmian w kwestiach 
rozwojowych Powiatu Krapkowickiego, 
- Sojusz Lewicy Demokratycznej – przewodniczący Tomasz Sokołowski w imieniu członków 
klubu nie wniósł uwag do ww. projektu uchwały, poinformował, iż został projekt pozytywnie 
zaopiniowany. 
 

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

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/81/2011. 

 
u) zmiany uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
 

Starosta rozpoczął omawianie projektu uchwały od ponownej krótkiej analizy dotyczącej 
zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach”. Zadanie ma 
być realizowane w latach 2011 – 2012. Łączne nakłady na inwestycję wynoszą 555.000 zł. 
W 2011 roku zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia 
termomodernizacji. Natomiast w 2012 roku zostanie wykonane zadanie inwestycyjne. Limity 
wydatków na wykonanie zadania w okresie realizacji projektu wynoszą: 

a) rok 2011 – 55.000 zł, 
b) rok 2012 – 500.000 zł. 
Radny Albert Macha w komentarzu do omawianego materiału zatwierdził wnioskowaną 

przez zarząd kwotę 500.000 zł do ww. zadania,  poruszył również temat o zadaniu  pn. 
„Starostwo Przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa w tym: zadanie A – roboty 
budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych, zadanie B – modernizacja 
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instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, zadanie C – modernizacja infrastruktury P-POŻ” 
odnosząc się w szczególności do części C czyli p’poż uznając, iż zakres zadań do wykonania 
w ramach tego zadania jest niezbędny dla zagwarantowania bezpieczeństwa pracowników 
starostwa, przy czym uważa kwotę 180.000 zł za „przesadzoną”.   

Starosta w ramach wyjaśnień poinformował, iż w zadaniu C główny wydatek będą 
stanowić drzwi przeciwpożarowe odcinające piony omawiając szczegółowo gdzie takie drzwi 
będą się znajdować w przyszłości, uzupełniając również o informację o schodach 
ewakuacyjnych, klapach oddymiających, modernizacji hydrantów oraz budowa kilkunastu 
ścian przeciwogniowych; w wpf znalazły się te prace w 2013 roku, gdyż w roku następnym 
zarząd będzie wnioskować o środki finansowe na windę. 

Radny Mirosław Michalak, będąc jednocześnie Przewodniczącym Komisji Zdrowia 
i Opieki Społecznej zwrócił uwagę na zdjęty z porządku obrad projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniego programu zdrowotnego pod nazwą „Profilaktyka wczesnego 
wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy) na lata 2012 – 2021”, 
w uzasadnieniu jest podany wiek dziewcząt 13 lat, a na posiedzeniu komisji była omawiana 
wersja z 15 rokiem życia  dziewcząt, jako rozpoczęcie przyjmowania szczepień.  

Starosta zgłosił w tym zakresie autopoprawkę, która została przyjęta przez członków 
Zarządu na ostatnim posiedzeniu, starosta przeprosił radnych za fakt, iż zapomniał 
poinformować o tej zmianie. Faktycznie jest zmiana wiek rozpoczęcia szczepień został 
zmieniony z 13 roku życia na 15 rok życia dziewcząt.  

 
Przewodniczący Rady poprosił o opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr IV/20/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej -  przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Mienia 
Powiatu - przewodniczący  Sławomir Rowiński poinformował, że członkowie ww. komisji nie 
wnieśli uwag do powyższego materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 
Radny Albert Macha nawiązał do poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów 

i Mienia Powiatu, na którym poruszył problem leczenia wad postawy u młodzieży, radny 
zwrócił się z tym tematem podczas sesji do Naczelnika Zdrowia i Opieki Społecznej Koryny 
Bernard z prośbą o rozeznanie się w tym temacie i przedstawienie ewentualnych rozwiązań. 

W komentarzu na powyższy apel głos zabrał radny Mirosław Michalak, potwierdzając 
wagę problemu, który dotyczy prawie wszystkich dzieci i młodzieży, jednakże rozwiązanie tej 
kwestii należy do lekarza rodzinnego jak poinformował przewodniczący Komisji Zdrowia 
i Opieki Społecznej. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2011 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Radny Sławomir Rowiński w ramach uzupełnienia powyższych wypowiedzi przypomniał 
radnym, iż w KCZ funkcjonuje poradnia wad postawy, dla dzieci u których wady zostały 
zdiagnozowane, nie ma programów stworzonych do wad postawy; diagnozowanie 
i bilansowanie w tym zakresie należy do lekarza pediatry. 

Radna Genowefa Kozubek – Kopecka w wypowiedzi stwierdziła, że „jesteśmy zapóźnieni”, 
gdyż będąc w Dani (paręnaście lat temu) dowiedziała się, że w tym właśnie kraju profilaktyka 
wad postawy w szkole rozpoczyna się od przystosowania krzesła i stolika do wzrostu i wagi 
dziecka – indywidualnie przez zatrudnionego do tego celu lekarza. 
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Starosta poprosił o zabranie głosu pracownika starostwa Witolda Rożałowskiego, aby 
zapoznał radnych z programem prowadzonym i propagowanym przez Wojewodę 
Opolskiego. W odpowiedzi usłyszeliśmy o akcji promowanej przez Wojewodę Opolskiego 
skierowanej zwłaszcza do szkół podstawowych (klas I-III), a dotyczącej ważenia tornistrów 
uczniów i dążenia zarówno rodziców jak i dyrektorów szkół do obniżenia tej wagi po przez 
wdrażanie różnych inicjatyw (szafki w szkołach, podwójne zestawy książek – szkoła i dom). 
Oprócz mierzenia wagi tornistrów kolejnym z elementów programu jest dążenie do 
tworzenia w szkołach gabinetów do ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci, które mają już 
zdiagnozowaną wadę postawy. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot zaapelowała do radnych abyśmy pomogli 
dzieciom korzystać z dobrodziejstw, które już posiadamy, a mianowicie z 3 pływalni, które 
znajdują się na terenie powiatu krapkowickiego, np. w ramach zajęć z wychowania 
fizycznego, wicestarosta zauważyła, że należałoby wspomóc rodziców finansowo w tym 
przedsięwzięciu co zaowocowałoby profilaktyką wad postawy i obłożeniem basenów 
w godzinach porannych. 

 Radny Harald Brol zaapelował do radnych hasłem” nie zwalniajmy dzieci z ruchu” gdyż 
wszystkie ww. teorie i stwierdzenia kierowane są do lekarzy, rodziców, radnych, ale to dzieci 
często są przez rodziców zwalniane z zajęć z wychowania fizycznego. 

Radny Ryszard Reszczyński, który jest zawodowo dyrektorem szkoły podstawowej 
poinformował radnych, że program propagowany przez Wojewodę Opolskiego „Zważ 
Tornister” jest wdrożony we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego, szkoły są wyposażone w wagi i z początkiem roku szkolnego sami dyrektorzy 
szkół ważą  tornistry dzieci. Dzieci pozostawiają książki w szkole, zabierają do domu tylko to 
co jest konieczne, jak zauważył radny często problem stanowi pusty tornister, który jest po 
prostu sam w sobie jest już ciężki. Inny problem stanowi przeprowadzenie przesiewowych 
badań wad postawy jak usłyszeliśmy w komentarzu radnego Reszczyńskiego, same zajęcia 
korekcyjnie są realizowane, gdyż leży to w gestii dyrektora danej placówki, ale niestety 
w przypadku szkoły w Kórnicy nie bardzo wiadomo jakie konkretnie ćwiczenia realizować, 
ponieważ nie ma możliwości znaleźć ortopedę, który chciałby całą populację dzieci 
przebadać. 

Radny Mirosław Michalak, uważa że powinna być wdrożona tzw. Oświata Zdrowotna: 
„nauczmy siebie, rodziców dzieci siedzenia przed komputerem”. 

Radny Joachim Kamrad poddał wyżej poruszony temat krótkiej refleksji, gdyż jako były 
dyrektor szkoły podstawowej pamięta chęci Ministerstwa Edukacji Narodowej do wdrożenia 
5 godzin lekcji z wychowania fizycznego dla dzieci, co zostało zaniechane, a dodatkowo w tej 
chwili przybywa wiele innych dodatkowych zajęć. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały (ze zgłoszonymi autopoprawkami w uzasadnieniu) w sprawie 
zmiany uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała Nr XI/82/2011. 
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Ad. 7. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu  
Krapkowickiego. 

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest ustalanie  

zimowego  utrzymania dróg w Gminie Strzeleczki, czy są decyzje w tym temacie? 
 
Radna Genowefa Kozubek-Kopecka opuściła obrady; na sali pozostało 18 radnych. 
 

Odpowiedzi na powyższe zapytanie radnego udzieliła wicestarosta informując, iż na 
teren gminy Gogolin w kwestii odśnieżania dróg powiatowych został ogłoszony przetarg; 
Gmina Zdzieszowice oraz Gmina Walce zdecydowały się na odśnieżanie dróg powiatowych 
we własnym zakresie i otrzymają na ten cel dotacje; zgodnie ze wstępnymi 
rozmowami z Gminą Krapkowice ul. Dworcowa należąca do dróg powiatowych będzie 
odśnieżana właśnie przez Gminę Krapkowice; z włodarzami Gminy Strzeleczki 
przeprowadzono dopiero przedwstępne rozmowy z uwagi na długą nieobecność Wójta 
Bronisława Kurpieli, a Pani Sekretarz Gminy Walce nie chciała sama podjąć decyzji w tym 
zakresie. 

Radny Harald Brol zadał pytanie, które zostało do radnego skierowane od ludzi 
zebranych podczas oczekiwania na przyjazd Ministra Radosława Sikorskiego do Krapkowic, 
czy ta wizyta była wizytą rządową czy wizytą o charakterze partyjnym jako kampania 
przedwyborcza? 

Wizyta Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych w Powiecie Krapkowickim 
finansowana była z funduszu Platformy Obywatelskiej, ale minister pełnił funkcję 
ministerialną jako członek Rządu Polskiego w komentarzu na powyższe odpowiedział 
starosta. 
 
Ad. 8. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 
 

Radny Krystian Komander zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu 
Krapkowickiego Romana Chmielewskiego czy ten otrzymał pismo od pani Ireny Ludwiczak – 
skarga na działalność Starosty Krapkowickiego oraz dlaczego przewodniczący nie dotrzymał 
odpowiednich terminów nie zwołując Rady Powiatu w celu powołania komisji doraźnej, 
co jest ściśle zawarte w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego i obowiązuje 
w tym zakresie 30 dniowy termin do podjęcia odpowiednich działań. 

Przewodniczący rady potwierdził, iż otrzymał ww. pismo oraz dodatkowo pismo 
przewodnie i przytoczył jego treść, z której wynika, ze pismo przyszło do Przewodniczącego 
Rady pocztą i stanowi oficjalnie skargę na działalność starosty. 

Starosta udzielił w tym zakresie wyjaśnień: „po pierwsze dość kuriozalnym wydaje się 

składanie skargi, traktowanie jako skargi pisma skierowanego do osoby, na którą się skarży; 

po drugie i to mówiłem już na komisjach- po drugie jest to skarga z zakresu Prawa Pracy, nie 

zdarzało się wcześniej rozpatrywanie skarg pracowników w ramach umowy o pracę 

wynikających z kodeksu pracy (…) to pismo tak na prawdę nie stanowi skargi (starosta czyta 
ostatnie zdanie z pisma p. Ireny Ludwiczak), a jest oświadczeniem woli, które pracownik 

składa do czasu upływu połowy terminu wypowiedzenia zmieniającego o tym czy akceptuje 

to wypowiedzenie zmieniające czy nie akceptuje go w związku z czym wypowiedzenie 

zmieniające zmienia się na wypowiedzenie umowy o pracę – jak stało się w omawianym 
przypadku. Starosta w piśmie pani Ludwiczak nie znalazł żadnego z zarzutów, który byłby 
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potwierdzony. Starosta zwrócił się do przewodniczącego rady o skierowanie zapytania 
do mecenas Urszuli Kolasińskiej czy można tego typu pismo traktować jako skargę nawet gdy 
ma znamiona skargi lub skarżący uważa, że ono powinno być skargą skoro skierowane jest 
do starosty. 

Zdaniem radnego Stanisława Burkata ww. wnioski starosty powinna ustalić komisja 
powołana przez radę powiatu, a nie starosta czy przewodniczący rady. 

Zwyczajem wielu lat pismo trafiło do radnych wraz z materiałami na sesję i pod dzisiejsze 
obrady, aby ustalić jakie następne kroki podjąć w tym kierunku jak podsumował 
przewodniczący rady oraz zastanowić czy Rada Powiatu jest odpowiednim organem do 
rozpatrywania omawianego pisma jeżeli mieści się w ramach Prawa Pracy 
Radny Krystian Komander podtrzymuje stanowisko, iż należy problem rozwiązać gdyż 
skarżąca czuje się poszkodowana wyraźnie zaznaczając w piśmie przewodnim do 
Przewodniczącego, że jest to skarga na działalność starosty. 

Radny Sławomir Rowiński w komentarzu na powyższe przypomniał radnym, że pismo 
zostało złożone do Biura Rady do wiadomości radnym, a nie adresowane bezpośrednio do 
radnych. 

Mecenas Urszula Kolasińska poinformowała, iż nie jest w stanie wydać opinii na temat 
pisma które zostało wysłane do Przewodniczącego Rady na jego prywatny adres i potrzebuje 
10 przerwy, aby z tym pismem się zaznajomić. W odniesieniu do pisma Pani Ludwiczak 
stanowiącego oświadczenie (złożonego do Biura Rady) na temat przyjęcia zmienionych 
warunków umowy o pracę mecenas Urszula Kolasińska równoznacznie stwierdziła, że nie 
jest to skarga natomiast jest to oświadczenie z zakresu Prawa Pracy.  

Przewodniczący rady zapewnił zebranych, iż jeżeli będzie wola rady to zostanie w trybie 
nadzwyczajnym zwołana sesja i powołana komisja doraźna, usprawiedliwiając się, iż nie stało 
się to w dniu dzisiejszym gdyż uznał, że jest to skarga dotycząca „jakichś tam niedociągnięć, 

uchybień przekroczenia Prawa Pracy”.  
 
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
 
Radni: Helga Bieniusa, Mirosław Michalak, Mariusz Pieszkała, Stanisław Burkat opuścili 

obrady; na sali pozostało 14 radnych.  
 
Wicestarosta w odniesieniu do tematu zgłosiła uwagę, iż pismo w takiej formie jak 

otrzymał przewodniczący nie wpłynęło do Biura Rady i nie zostało zarejestrowane w księdze 
korespondencji przychodzącej, jeżeli zostanie uznane, że jest to skarga to należy dopełnić 
procedur i zarejestrować pismo w starostwie. Pismo złożone przez Panią Ludwiczak w Biurze 
Rady w dniu 8 sierpnia zostało złożone jako do wiadomości radnym i skarżąca otrzymała 
informację od pracownic Biura Rady, iż złożone pismo zostanie przekazane radnym na 
najbliższej sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. Pani Ludwiczak nie ufając pracownicom (jak 
domniemywa wicestarosta) - wysłała pisma do radnych na adresy prywatne - niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opinię ww. kwestii wydała mecenas Urszula Kolasińska informując radnych, iż pismo 
wysłane do przewodniczącego rady nie zawiera znamion skargi gdyż jest to dokładnie to 
samo co już wcześniej zostało złożone, a pismo zostało przekazane radnym zgodnie 
z obowiązującymi  przyjętymi zasadami – wraz z materiałami przed najbliższą sesją. 
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Przewodniczący rady raz jeszcze chronologicznie poskładał złożone prze panią 
Ludwiczak pisma oraz na głos zastanawiał się czy powinien on jako przewodniczący rady 
odnieść się do tych pism czy cała Rada Powiatu Krapkowickiego. 
Starosta uważa, iż do pisma adresowanego do Starosty Krapkowickiego będącego 
oświadczeniem woli w sprawie wynikającej z art. 50 Kodeksu Pracy o przyjęciu lub 
nieprzyjęciu warunków wypowiedzenia zmieniającego nie leży w gestii starosty i radnych 
udzielenia odpowiedzi. Zdaniem starosty pismo złożone zarówno do radnych jak i do 
przewodniczącego rady będąc adresowane do starosty nie zawiera znamion skargi, a także 
nie zostało żadne z tych pism skierowane w sposób skuteczny aby stało się skargą – nie 
zostało zarejestrowane w korespondencji przychodzącej, nie zostało dołączone do rejestru 
skarg. Pismo złożone nieskuteczni na prywatny adres radnego nie może być rozpatrywane 
jako skarga, w przekonaniu starosty - jak usłyszeliśmy w komentarzu – Pani Ludwiczak jako 
długoletni pracownik w administracji biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych, 
gdyby chciała złożyłaby pismo w sekretariacie starostwa. 

Wicestarosta stwierdziła w wypowiedzi, iż pani Ludwiczak jeżeli się  nie zgadzała 
ze sposobem w jaki otrzymała warunki zmiany stanowiska pracy  powinna odwołać się do 
Sądu Pracy. 

Przewodniczący rady na zapytanie radnego Joachima Kamrada czy już rozpoczął 
procedurę w stosunku do otrzymanego przez pocztę pisma poinformował, iż nie wszczął 
żadnych procedur związanych z otrzymanym pismem oczekując decyzji rady co z tym dalej 
robić – jeżeli będzie wola rady aby to pismo rozpatrywać, wówczas na następnej sesji 
zostanie powołana do tego celu odpowiednia komisja. 

Zdaniem radnego Alberta Machy to do przewodniczącego rady należy decyzja w jaki 
należyty sposób powinno być rozpatrywane pismo otrzymane na adres prywatny oraz 
przygotowanie odpowiedniej odpowiedzi dla Pani Ireny Ludwiczak. 

Starosta uważa, że tocząca się dyskusja dotyczy nie tylko samej zasadności skargi, ale to 
decyzja przewodniczącego czy w dniu jutrzejszym złoży pismo w starostwie w celu rejestracji 
zdecyduje o dalszym postępowaniu (pismo przewodnie wraz z załącznikiem, który jest 
identycznym pismem jak te złożone w BR). 

Radny Tomasz Sokołowski stwierdził, iż należy poinformować skarżącą o fakcie, iż pismo 
nie jest rozpatrywane jako skarga gdyż nie zawiera znamion skargi i wypisać co się w tym 
zawiera ze szczególnym zaznaczeniem, iż poruszone tematy znajdują się w kompetencji Sądu 
Pracy a nie Rady Powiatu. 

Radny Krystian Komander zwrócił się z sugestią do przewodniczącego rady – być może 
pani Ludwiczak zgłosi się do mediów z informacją o skierowaniu omawianego przez radnych 
pisma z szczególnym uwzględnieniem pojęcia mobbingu, nepotyzmu, kierowania szykan 
w stosunku do osoby  skarżącej i braku ze starostwa jakiejkolwiek odpowiedzi w tym 
zakresie. 

Radny Ryszard Reszczyński poprosił o informację czy któraś z instytucji do których Pani 
Ludwiczak wysłała pismo (PIP, Wojewoda Opolski) w jakikolwiek sposób zareagowały? 

Starosta w odpowiedzi przekazał, iż pismo zostało przekazane do ww. instytucji jako Do 

Wiadomości, ale to nie zmienia faktu, iż ze strony tych instytucji nie ma żadnej odpowiedzi, 
jedynie Wojewoda Opolski przekierował to pismo do dyrektora Świetlika (geodeta 
wojewódzki), który zaprosił starostę na rozmowę ww. kwestii, na której otrzymał wszelkie 
niezbędne informacje i nie podjął w tym zakresie żadnych oficjalnych czynności. 
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Przewodniczący rady zgodnie z wcześniejszymi sugestiami radnych zobowiązał się do 
przemyślenia sprawy zarejestrowania pisma w księdze korespondencji w starostwie 
i poprosił o czas do dnia następnego. 

Radny Albert Macha złożył do przewodniczącego rady zapytania oraz interpelację 
z prośbą o przekazanie ww. pism staroście oraz o udzielenie pisemnej odpowiedzi. 
Na prośbę radnych, składający Albert Macha przeczytał treść złożonych pism. 

Radny Jerzy Mikus poprosił o informację, czy dotarło do Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego pismo, które radny wystosował w sprawie dróg powiatowych uzyskując 
odpowiedź, że pismo jest w starostwie. 

 

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