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Protokół Nr XII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 08.11.2011 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w sali nr 40 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1610 i trwały do godz. 1700.  
W sesji uczestniczyło ogółem 15 radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli pracownicy starostwa powiatowego (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 14 radnych, 
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał. Przewodniczący odczytał porządek obrad oraz poprosił o ewentualne uzupełnienie 
lub uwagi do porządku obrad. Przewodniczący zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad 
o rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji 
doraźnej do rozpoznania skargi na działalność Starosty Krapkowickiego oraz umiejscowienie 
jako punkt 3 w porządku obrad i jednoczesne przesunięcie całej numeracji w porządku 
obrad. Pracownica Biura Rady rozdała radnym projekt uchwały ww. sprawie. 

 
Do obrad dołączył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Mariusz 

Pieszkała. 
 
Starosta jako wnioskodawca o zwołaniu sesji nadzwyczajnej - wyraził zgodę na 

rozszerzenie porządku obrad o wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Krapkowickiego Romana Chmielewskiego oraz na podjęcie głosowania w tym zakresie. 

Radny Albert Macha zakwestionował propozycję Przewodniczącego Rady w odniesieniu 
do rozszerzania porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do 
rozpoznania skargi na działalność Starosty Krapkowickiego argumentując, iż radni są 
przygotowani do rozpatrzenia projektu uchwały, o którym zostali poinformowani 
telefonicznie, a to jest traktowanie „rzutem na taśmę” tematu, który już jest „w obiegu”, 
a sama uchwała nie posiada uzasadnienia; zdaniem radnego powinien być oddzielny tok 
postępowania dla tej sprawy.  

Przewodniczący rady w odpowiedzi oznajmił radnemu Albertowi Macha, iż projekt ww. 
uchwały to zrealizowanie apelu radnych z poprzedniej XI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w kwestii rozstrzygnięcia wątpliwości jakie swoim pismem wzbudziła Pani Irena Ludwiczak 
zaskarżając metody pracy Starosty Krapkowickiego. 

Radny Krystian Komander przychylił się do propozycji przewodniczącego rady aby jak 
najszybciej powołać komisję doraźną do rozpatrzenia skargi, gdyż zgodnie z KPA na 
rozstrzygnięcie skargi jest 30 dni a czas ten już upływa. 

 
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 14 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymującym, nikt z radnych nie zagłosował przeciw. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski odczytał zmieniony i 
uzupełniony o nowy punkt porządek obrad. 

 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok. 

 
Starosta Krapkowicki w komentarzu do projektu uchwały poinformował o konieczności 

wprowadzenia zmian do ww. projektu uchwały; pierwsza wiąże się ze zwiększeniem 
wydatków budżetu o kwotę 216.106 zł, w związku  z podwyższeniem wartości zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na osiedlu XXX – 
lecia”- w konsekwencji uzyskania ofert na ww. remont szpitala. Pierwotny koszt zadania 
wynosił ponad 2 mln zł, a  został on zredukowany - po przez zdjęcie z inwestycji konstrukcji i 
montażu paneli solarnych – o prawie 1.200.000 zł. Nowy kosztorys inwestorski zadnia 
opiewa na kwotę 930.000 zł; zostały przez oferentów złożone 2 propozycje cenowe – 1 
oferta na 747.000 zł, 2 oferta na 631.105 zł.  
Druga zmiana w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. to kwestia likwidacji wydatków 
remontowych  w kwocie 200.000 zł tworząc jednocześnie wydatki majątkowe w kwocie 
200.000 zł jak usłyszeliśmy w wypowiedzi starosty. Zmiana ta wynika z konieczności 
utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo – garażowego – zadanie 
nr 1 stan surowy zamknięty” – budynek przy ulicy Szkolnej w Gogolinie ( rozbudowa budynku 
o 3 metry oraz przebudowa konstrukcji dachu).  

Radny Jerzy Mikus raz jeszcze poprosił o podanie kwoty kosztorysu inwestorskiego i 
wysokości kwot złożonych ofert oraz termin wykonania. 
Starosta udzielił odpowiedzi: kosztorys inwestorski: 930.000 zł; oferty 1 na 747.000, 2 na 
631.105,63 zł; po kosztorysie zabezpieczono uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego kwotę w 
budżecie w wysokości 473.000 zł. Termin wykonania jest wyznaczony  do  20 grudnia 2011 
roku, ale dodatkowe umowy gwarantują zmianę terminu  jak przy każdym przetargu – 
usłyszeliśmy w komentarzu Sekretarza Powiatu Wojciecha Olendra. 
Radny Albert Macha wyraził nadzieję, że firma zdąży wykonać remont w 2011 roku oraz 
zakwestionował postępowanie zarządu i rady w zakresie zabezpieczania zdaniem radnego 
zbyt małej kwoty na wykonanie termomodernizacji w stosunku do kosztorysu 
inwestorskiego co zaowocowało zwoływaniem sesji nadzwyczajnej i podjęciem stosownej w 
tym zakresie uchwały. 
Pod względem negocjacyjnym nie było błędem zabezpieczenie w budżecie kwoty prawie 
500.000 zł przy kosztorysie inwestorskim opiewającym na kwotę 930.000 zł, pod względem 
organizacyjno -legislacyjnym to był błąd jak usłyszeliśmy w komentarzu starosty. 

Radny Marek Pietruszka tytułem informacji wyjaśnił radnym, iż kosztorys inwestorski  
założenia jest wyższy niż wskazuje na to rzeczywistość, a ogłaszając przetarg nie muszą być 
zabezpieczone środki finansowe na odpowiednich paragrafach, jednakże muszą one być w 
momencie podpisywania umowy. 

Radny Albert Macha zauważył, że  w momencie zabezpieczenia większej kwoty w 
budżecie bardziej zbliżonej do kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania od momentu 
ogłoszenia przetargu zwiększa się prawdopodobieństwo na liczniejszą ilość oferentów. 

Radny Stanisław Burkat poprosił starostę o przypomnienie jakie były powody zdjęcia 
środków finansowych na remont budynku w Gogolinie ulica Szkolna 7 dla rodziny zastępczej 
uchwalone przez poprzedni zarząd , a obecny zarząd pierwotnie zaraz po ukonstytuowaniu 
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się rady zdjął przydzielone środki a teraz przyznał ponownie, radny zwrócił uwagę, że będą 
również przeznaczone środki finansowe na budowę kompleksu gospodarczo-garażowego, a z 
opinii radnego wynika, że takowy budynek stoi na tej działce. 
Starosta „odesłał” radnego do protokołu i uzasadnienia w przedmiotowej sprawie. 

Radny Joachim Kamrad poprosił o wyjaśnienie co z planowaną wcześniej częściową 
sprzedażą działki. 

W związku z faktem, iż budynek da się rozbudować, a  można to wykonać tylko w stronę 
sadu (wolna działka) istotnym utrudnieniem formalno-prawnym byłoby podzielenie tej 
działki a następnie pozyskiwanie pozwoleń budowlanych. W związku z powyższym zarząd 
przyjął rozwiązanie, iż najpierw rozbuduje się dom, a później wzdłuż linii zabudowy podzieli 
się działkę i przeznaczy część do sprzedaży jak poinformował starosta. 
 

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

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XII/83/2011. 

 
Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej do rozpoznania skargi na działalność Starosty Krapkowickiego. 

 
W związku ze skargą Pani Ireny Ludwiczak na działalność Starosty Krapkowickiego, 

przekłada się projekt uchwały powołujący komisję do rozpatrzenia tej skargi jak radni 
usłyszeli od przewodniczącego rady w komentarzu do ww. projektu uchwały. 
Przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur do składu komisji. 
Radny Tomasz Sokołowski zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Reszczyńskigo, radny 
wyraził zgodę. 
Radna Genowefa Kozubek Kopecka zgłosiła kandydaturę radnego Marka Pietruszki, radny 
wyraził zgodę. 
Radny Stanisław Burkat zgłosił kandydaturę radnego Krystiana Komandra, radny wyraził 
zgodę. 
Radny Jerzy Mikus zgłosił kandydaturę radnego Alberta Machy, radny  nie wyraził zgody, 
argumentując iż sam był przez 8 lat pracodawcą i uznał, ten fakt za konflikt interesów. 
Radny Albert Macha zgłosił kandydaturę wiceprzewodniczącego rady Mariusza Pieszkałę, 
radny nie wyraził zgody. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych propozycji kandydatur 
zarządził głosowanie projektu uchwały w powołania komisji doraźnej do rozpoznania skargi 
na działalność Starosty Krapkowickiego 

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za projektem uchwały 

i 1 głosie wstrzymującym – uchwała Nr XII/84/2011. 

 
Starosta w wyniku zachowania ostrożności procesowej nie brał udziału w głosowaniu. 
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Ad. 4. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu 

Krapkowickiego. 

 
Radni nie zgłosili uwag ww. punkcie obrad.  

 
Ad. 5. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radny Józef Bukowiński zgłosił usterki na nowo wybudowanym rondzie 

w Zdzieszowicach aby uszkodzenia usunąć w ramach gwarancji, uwagę tę radny również 
zgłosił do Powiatowego Zarządu Dróg w likwidacji. 

Starosta poinformował o przygotowaniu i przekazaniu przewodniczącemu rady 
odpowiedzi dla radnego Alberta Machy na złożone zapytania i interpelacje.  

Radni usłyszeli również zaproszenie od starosty do uczestnictwa w 93 rocznicy 
obchodów Święta odzyskania przez Rzeczpospolitą Niepodległości w dniu 11 listopada br., 
nad którym patronat objął Powiat Krapkowicki ze starostą na czele, a uroczystości rozpoczną 
się o godz. 12 pod Pomnikiem w Krapkowicach. 

Radny Jerzy Mikus złożył podziękowania poprzedniemu i obecnemu zarządowi 
za włożony trud i pracę w zlecenie i pilotowanie remontu ulicy Opolskiej w Walcach, gdzie 
obecnie brakuje jeszcze znaków i pasów jak uzupełnił wypowiedź radny Mikus. 

Radny Józef Bukowiński zaprosił radnych do obchodów Święta Niepodległości 
w Zdzieszowicach pod Pomnikiem w dniu 11 listopada br. Radny wspomniał również 
o wycince suchych gałęzi i drzew na drodze Góra Św. Anny w Zdzieszowicach, radny 
zaproponował zarządowi powiatu aby zrobić przegląd wszystkich mocno uczęszczanych dróg 
powiatowych  aby sprawdzić stan drzew. 

Radny Krystian Komander zwrócił się z zapytaniem do starosty o podanie przybliżonego 
terminu na remont muru w Krapkowicach, a radny Bukowiński poprosił o informację jaka jest 
przewidywana technologia naprawy. 
W odpowiedzi starosty usłyszeliśmy, iż w najbliższych dniach i tygodniach nie uda się ustalić 
odpowiednich pozwoleń i opinii zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; dopiero po ich uzyskaniu rozpocznie się wywożenie zaległego gruzu i kamieni, 
które zalegają na drodze łącznie z  zabezpieczeniem tego materiału  na bazie po byłym PZD, 
jednocześnie wszystko musi się odbyć do dnia do którego powiat ma obowiązującą decyzję 
o zajęciu pasa drogowego (15.12.2011 r.) tak aby dokonać zwolnienia pasa drogowego. 
Najwcześniej prace planowane są wiosną 2012r. poinformował starosta. 

Radny Krystian Komander wypowiedź nawiązał do objazdu dróg powiatowych 
(połączone komisje) i zwrócił uwagę aby wykonać przycinkę drzew w regionie miejscowości 
Otmice, gdyż zimą robi się wręcz tunel z drzew co stanowi zagrożenie dla przejeżdżających 
samochodów. 

 
Przewodniczący rady przekazał odpowiedzi radnemu Albertowi Macha. 

 
Wicestarosta udzieliła odpowiedzi radnemu Joachimowi Kamradowi na zapytanie 

złożone podczas poprzedniej sesji (uwagi zostały zgłoszone do wydziału merytorycznie 
odpowiadającemu za wszelkie prace związane z drogami powiatowymi i w najbliższym czasie 
sprawa zostanie rozstrzygnięta). 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski podziękował wszystkim za przybycie i udział 
w obradach sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym; przewodniczący zamknął obrady XII 
Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Roman Chmielewski 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok 

 
 


