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Protokół Nr XIII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 08.12.2011 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Jana 

Kilińskiego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1415 i trwały do godz.  1835.  
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 17 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 – rozszerzenie 
porządku obrad w pkt. nr 2 o następujące uchwały w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie  powołania komisji rewizyjnej w kadencji 2010 – 2014, 

b) 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, 

c) skargi pani Ireny Ludwiczak na działalność Starosty Krapkowickiego. 
 
W pkt. nr 3 starosta zgłosił o rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały w sprawie: 
       g)   wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, 
       h)   przyjęcia do realizacji projektu pn.„ Euroregionalne jarmarki świąteczne”, 

i) przyjęcia do realizacji projektu pn.„ Aktywna integracja młodzieży pogranicza, 
j) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zakup tradycyjnych, regionalnych strojów dla 

Chóru Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”, 
k) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 
przypadających według algorytmu w 2011 r., 

l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce, 
m) ustalenia w 2012 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Przewodniczący wobec braku dalszych propozycji wprowadzania zmian w porządku 
obrad zarządził przystąpienie do głosowania wniosków złożonych przez starostę. W wyniku 
głosowania w obecności 17 radnych przyjęto jednomyślnie zmianę w porządku obrad. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z ostatnich sesji Rady 
Powiatu Krapkowickiego. W kolejności: protokół nr X z dnia 25 października 2011 r.; protokół 
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nr XI z dnia 25 października 2011 r. protokół nr XII z dnia 8 listopada 2011 r. -  żaden 
z radnych nie wniósł uwag – protokoły zostały przyjęte w obecności 17 radnych jednogłośnie. 

 
a) informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego tj. od dnia 

26.10.2011 r. W związku z faktem, iż radni otrzymali informację z działalności 
międzysesyjnej oraz kalendarium  Zarządu, starosta przekazał wiadomości 
uzupełniające:  

25 listopada -  posiedzenie Komisji Doraźnej ws. skargi p. Ludwiczak, 
26 listopada (sobota) - Turniej Siatkarski o Puchar Malka,  
28 listopada - IX Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - udział wicestarosty 
29 listopada - Konferencja podsumowująca udział w projekcie „Lepszy Start” – cel: 
aktywizacja zawodowa i wyrównywanie szans, m.in. niepełnosprawnych. Projekt realizowany 
przez PCPR od 2008 roku, od tego czasu wykorzystano ponad 500 tys. zł z UE i ponad 60 tys. 
środków własnych, 197 osób wzięło udział w projekcie (od 2008). Kolejny cykl już w 2012 
roku. Posiedzenie  Komisji Doraźnej ws. skargi p. Ludwiczak, 
30 listopada - Posiedzenie Opolskiej Wojewódzkiej Rady BRD – udział wicestarosty oraz 20-
lecie Klubu Tańca Siera – Jubileuszowe spotkanie taneczne, 
1 grudnia -Wizyta w UMWO u Barbary Kamińskiej, Członka Zarządu WO, 
2 grudnia - Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych – KDK, 
(starosta i wicestarosta) oraz Biesiada górnicza Lhoist Opolwap, 
4 grudnia (niedziela) i 5 grudnia - Barbórka 2011 – Msza z okazji Dnia Górnika w Gogolinie, 
obiad górniczy w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach, 
7 grudnia – posiedzenie Zarządu oraz posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 

Do obrad dołączył radny Dariusz Willim; na sali jest obecnych 18 radnych. 
 
Informacja z działalności międzysesyjnej wraz z kalendarium Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego zostały przez radnych Rady Powiatu Krapkowickiego przyjęte jednogłośnie.  
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) 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 pisemną prośbą radnego Alberta Machy wyrażającą chęć uczestnictwa 
w pracach Komisji Rewizyjnej  konieczne stało się dokonanie zmian w składzie ww. komisji, 
stosowanie do art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcie 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. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym – uchwała Nr XIII/85/2011. 
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b) 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 ze zgłoszoną rezygnacją radnego Alberta Machy z udziału w pracach komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  koniecznym stało się dokonanie zmian w składzie 
osobowym komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2010 – 2014. 
 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/86/2011. 

 
c) skargi pani Ireny Ludwiczak na działalność Starosty Krapkowickiego, 

 Przewodniczący Komisji Doraźnej Krystian Komander w komentarzu do ww. projektu 
uchwały poinformował, iż po zapoznaniu się ze skargą pani Ireny Ludwiczak oraz w wyniku 
przeprowadzenie prac w komisji doraźnej powołanej uchwałą Nr XII/84/2011 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 8 listopada 2011 r. skargę na działalność Starosty Krapkowickiego 
uznaje się za bezzasadną. Przewodniczący Komisji Doraźnej odczytał radnym na wniosek 
Starosty Krapkowickiego uzasadnienie (w załączeniu do protokołu).  
 

Do obrad dołączył radny Mariusz Pieszkała; na sali jest obecnych 19 radnych. 
 

Komisja rzetelnie zbadała sprawę usłyszeliśmy w wypowiedzi radnego Alberta Machy, 
jednakże fakt, iż komisja pracowała pod presją gdyż podczas obrad i wyjaśnień wszystkich 
stron był obecny na sali starosta Maciej Sonik, a także przedstawiciel prasy - to czysta farsa! 
Radny uważa, że z winy starostwa (Biuro Rady) oraz opieszałości Przewodniczącego Rady 
Powiatu Krapkowickiego pismo złożone przez Panią Ludwiczak nabrało moc skargi – gdyby 
wszyscy wykonywali poprawnie obowiązki nie doszłoby do zaistniałej sytuacji; nie jesteśmy 
jak głosi motto „starostwem przyjaznym mieszkańcom”; rozpatrywanie pisma przez Irenę 
Ludwiczak przez 4 miesiące nie stawia powiatu w najlepszym świetle podsumował radny 
Albert Macha. 
W odpowiedzi na powyższe starosta argumentował, iż jawność pracy komisji wynika 
z przepisów: z ustawy o samorządzie powiatowym, o dostępie do informacji publicznej 
i z konstytucji, przez ostatnie lata komisje obradowały jawnie i każdy mógł w nich 
uczestniczyć, a obecność starosty wynikała z faktu, iż „będąc szkalowanym zarzutami 

nieopartymi na żadnych podstawach, nie mógłbym się do tych zarzutów odnosić. Przecież 

sama skarżąca przyznała, że celem skargi było wywołanie rozgłosu” – podsumował 
wypowiedź starosta. Członek Komisji Doraźnej Marek Pietruszka potwierdził tryb jawności 
komisji oraz uznał, iż wypowiedź radnego Alberta Machy podważa prace komisji. Zarówno 
Krystian Komander przewodniczący ww. komisji jak i Ryszard Reszczyński członek ww. 
komisji potwierdzili, iż pani Irena Ludwiczak oświadczyła, że obecność starosty jej nie 
przeszkadza oraz nie wykazała chęci uczestnictwa podczas wysłuchania przez członków 
Komisji Doraźnej. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem do Romana Chmielewskiego 
Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego o przyczynę zwłoki w dostarczeniu pisma 
radnym jeżeli sam otrzymał je na adres prywatny. Przewodniczący rady wyjaśnił, 
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iż przebywał w tym czasie na urlopie, a po powrocie kontaktował się telefonicznie z panią 
Ludwiczak w celu poinformowania, iż zarzuty zawarte w piśmie dotyczą prawa pracy oraz 
udzielił informacji jak powinna przebiegać procedura składania skargi. Przewodniczący 
uzupełnił wypowiedź o informację o wystosowaniu pisma do członków Komisji Doraźnej 
w którym odniósł się do zarzutu dotyczącego rzekomego naruszenia przez przewodniczącego 
rady poprzez nie udzielenie pani Ludwiczak odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2011 r., które 
zostało przesłane na jego prywatny adres. Radny Dariusz Willim podsumował dyskusję 
uznając, iż członkowie Komisji Doraźnej udzielili wystarczających wyjaśnień, a pani Irena 
Ludwiczak osiągnęła swój cel  - nagłaśniając skargę w mediach informując tym samym opinię 
publiczną. 
 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi pani Ireny Ludwiczak na działalność 
Starosty Krapkowickiego. 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik nie brał udziału w głosowaniu. 

 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących – uchwała Nr XIII/87/2011. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski powitał gości 

zaproszonych na XIII Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego: 

• Pana Artura Schulwitz ze Zdzieszowic. Pan Schulwitz jest autorem opowiadania 
„Od ślusołża do rzeźbiołża” – pracy, która zdobyła pierwsze miejsce w 18 
Łubniańskim Konkursie „Ze Śląskiem na Ty”. Praca i zaangażowanie pana Schulwitza 
stanowią cenny wkład w pielęgnowanie tożsamości kulturowej społeczności naszego 
powiatu i pozwala ocalić od zapomnienia barwną śląską gwarę. 

• Panią mgr Irenę Czuta-Pakosz, mieszkankę Januszkowic, nauczycielkę wychowania 
fizycznego. Pani Czuta-Pakosz zdobyła podczas tegorocznych Mistrzostw Świata 
w nordic walking’u w austriackiej południowej Karyntii zdobyła 5 medali i tytuły 
Mistrzyni Świata w dwóch konkurencjach nordic-walkingu. W tym też roku zajęła 4 
Miejsce Mistrzostw Świata w biegach górskich we włoskiej Paluzzy. Godny 
podkreślenia jest fakt, że pani Czuta-Pakosz godzi pracę pedagogiczną z uprawianiem 
na tak wysokim poziomie sportu wyczynowego, będąc wspaniałym wzorem dla 
młodego pokolenia swoich wychowanków 

• Pana Łukasza Szetelę oraz Panią Izabelę Piechotę. Młodzi sportowcy z naszego 
powiatu, uczestnicy tegorocznych Mistrzostw Europy Karate-Do Schotokan E.S.K.A. 
Pan Łukasz Szetela zdobył w konkurencji Kata Juniorów brązowy medal i wraz z panią 
Izabelą Piechotą zostali powołani do kadry narodowej, kontynuując swoją przygodę 
ze sportem na profesjonalnym poziomie w biało-czerwonych barwach. 

Zaproszeni goście otrzymali z rąk starosty życzenia dalszych sukcesów, Listy Gratulacyjne 
oraz wiązanki kwiatów. 
 

Pan Pakosz przekazał zebranym, iż Powiat Krapkowicki został Laureatem Konkursu  
„Samorząd Przyjazny Oświacie” na Śląsku Opolskim w 2011 roku oraz wręczył Staroście 
Krapkowickiemu statuetkę dziękując obecnemu i poprzedniemu zarządowi oraz 
samorządowcom za włożony trud w osiągnięcia w oświacie. 
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Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012 r., 
Zgodnie ze znowelizowanym art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, 
w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin aptek 
ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność 
świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Na terenie 
Powiatu Krapkowickiego dyżury poza godzinami pracy oraz w niedziele i w święta pełnią 
apteki w Krapkowicach i Zdzieszowicach. Poza tym, w Gminie Gogolin i Walce, realizacja 
recept z danego dnia odbywa się na zasadzie tzw. „pogotowia pracy”, tzn. jeżeli właścicielka 
jest na miejscu, realizuje recepty, gdyż mieszka w tym samym budynku. Ze względu na to, 
iż nocna i świąteczna opieka realizowana jest również w Krapkowicach i Zdzieszowicach, 
zapewniona jest dostępność świadczeń aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, 
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy poinformował starosta w komentarzu do 
projektu uchwały. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na 2012 r. 
 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/88/2011. 

 
b) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Śladami tradycji Krainy św. Anny”,  

Komentarz do ww. projektu uchwały udzielił starosta. Rozpoczął od zgłoszenia 
poprawki redakcyjnej polegającej na wykreśleniu z podstawy prawnej „art. 12 pkt 5” – 
po konsultacji z mecenas Urszulą Kolasińską z ostrożności procesowej zdecydowano 
o powoływaniu się w projekcie uchwały tylko na art. 4 pkt 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym. 
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Struktura współfinansowania 
przedstawia się następująco: 
 Dofinansowanie – 12.765,08 zł 
 Wkład własny Powiatu – 5.470,76 zł 

Celem projektu jest zwiększanie poczucia tożsamości lokalnej uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Juliana Tuwima poprzez poznanie różnorodnych form kultywowania tradycji 
podczas spotkań z regionalnymi wytwórcami. Projekt zakłada 5 wyjazdów edukacyjnych 
podczas których uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima zapoznają się 
z dziełami i twórczością twórców ludowych Miejscem 5 wyjazdów będzie 5 miejscowości 
z terenu Krainy Św. Anny tj. Gogolin, Rozwadza, Jemielnica, Olszowa oraz Góra Św. Anny. 
Tematyką poszczególnych wyjazdów będzie sztuka ludowa w różnych formach.  

 



 6

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Śladami 
tradycji Krainy św. Anny”. 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/89/2011. 

 
c) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Odpust u Anny – obchody 

dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy społecznej „ANNA” połączone 
z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych”, 

Starosta zgłosił o wprowadzenie analogicznej poprawki jak w projekcie uchwały 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Śladami tradycji Krainy św. Anny”. 
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju jak poinformował starosta. 
Struktura współfinansowania przedstawia się następująco: 
Dofinansowanie – 4.272,38 zł  
Wkład własny Powiatu – 1.831,02 zł 
Celem projektu jest zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej najstarszych członków 
naszej społeczności poprzez organizację uroczystości odpustowych połączonych 
z prezentacją lokalnych zespołów artystycznych. Uroczystość pozwoli na poznanie twórczości 
tych zespołów i poszerzy wiedzę uczestników dotyczącą ich twórczości. Projekt ,,Odpust 
u Anny – obchody dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy Społecznej „ANNA” połączone 
z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych” zakłada organizację 
w dniu 26 lipca 2012 r. ogólnodostępnego festynu połączonego z występami lokalnych 
zespołów artystycznych: Orkiestry Dętej ZP Krapkowice, Zespołu Waleckie Seniorki oraz 
Klubu Tańca Towarzyskiego „SIERA”. Proponowany program artystyczny nawiązuje 
do tradycji folklorystycznych naszego regionu, co z pewnością wśród mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej „ANNA” i społeczności lokalnej, która przybędzie na uroczystości 
odpustowe umocni poczucie przynależności regionalnej. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Odpust 
u Anny – obchody dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy społecznej „ANNA” połączone 
z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych”. 

 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/90/2011. 
 

d) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki 
Wodnej, 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot zgłosiła, iż autopoprawka do wersji, którą otrzymali 
radni wraz z materiałami na 10 dni przed sesją, dotyczy zmiany kwoty pożyczki i w obecnej 
wersji wynosi 611.901 zł. 

Starosta w komentarzu do projektu uchwały poinformował, iż w związku z planowanym 
w 2011 roku deficytem w wysokości 2.293.260 zł zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 jednostki 
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 
wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku szpitala 
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powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia” brakuje dostatecznej ilości środków 
finansowych. Istnieje możliwość uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedmiotowego 
przedsięwzięcia z oprocentowaniem w wysokości nie mniejszej niż 0,4 stopy redyskonta 
weksli. Ponadto istnieje możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 20% w przypadku 
terminowej realizacji zadania, jak też terminowych spłat pożyczki. 

Radny Albert Macha wyraził wątpliwość zasadności zaciągania pożyczki, jeżeli na 
ostatniej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym podejmowano uchwałę zmieniającą budżet 
Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok w związku ze zwiększeniem wydatków budżetu 
o kwotę 216.106 zł - podwyższenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja budynku 
szpitala powiatowego w Krapkowicach na osiedlu XXX – lecia”- w konsekwencji uzyskania 
ofert na ww. remont szpitala. Wtedy nikt nie wspominał o konieczności zaciągania pożyczki 
na ten cel. 

Starosta w odpowiedzi na powyższe poinformował, iż środki na ten cel są zabezpieczone, 
ale w związku z sytuacją finansową powiatu (deficyt; ok 10 mln zl do spłaty obligacji) 
kwalifikujemy się do wystąpienia o pożyczkę, która jest niżej oprocentowana niż obligacje 
wyemitowane 2 lata temu, a dodatkowo daje możliwość  20% umorzenia. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.  

 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/91/2011. 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 r.,  
Skarbnik zreferowała zmiany wprowadzone do budżetu, które zostały ujęte już po 

otrzymaniu przez radnych materiałów na sesję : wprowadzenie do budżetu dotacji z Gminy 
Walce na zadanie pn. „Remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Straduni” w kwocie 
10.000 zł; zwiększenie wpływów dochodów od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci 
w rodzinach zastępczych w związku z nowo wydanymi decyzjami, zwiększenie ilości 
zawartych porozumień dotyczących umieszczania oraz zwrotu wydatków przekazanych na 
dzieci pochodzące z terenów powiatów "obcych", a umieszczanych w rodzinach zastępczych 
na terenie naszego powiatu, oraz zwiększenie wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za 
utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wyniku przeprowadzonej 
egzekucji komorniczej; zwiększenie dotacji w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 
29 listopada 2011 r. o kwotę 1 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej 1207 O ulicy 
Głogowskiej w Kujawach wraz z budową chodnika i kanalizacji burzowej”.   

Na wniosek radnego Alberta Machy przewodniczący rady poprosił przewodniczących 
Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego o opinię do omawianego projektu uchwały. 

Sławomir Rowiński przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu nie 
wniósł uwag do powyższego materiału oraz poinformował, iż skarbnik Powiatu wraz 
ze starostą omówili zmiany w budżecie na 2011 rok, w związku z powyższym komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Józef Bukowiński zaapelował do radnych o rozsądek 
w zadawaniu pytań, a nie szukanie „drugiego dna” jeżeli już wszystkie inne aspekty 
w projektach uchwał są wyjaśnione. 
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Radny Albert Macha jako członek ww. komisji zakwestionował wypowiedź 
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu w zakresie zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 r. gdyż 
komisja w tym zakresie się nie zebrała. Wątpliwość radnego Machy wzbudził omawiany 
projekt uchwały w kwestii wydatków na promocję powiatu, które wdł. obliczeń radnego 
wzrosły o 360% w stosunku do roku poprzedniego i o 350% w stosunku do planu 
początkowego na 2011 rok - radny argumentował, iż forsowanie nawyków z innych 
samorządów jest „totalnym niezrozumieniem” w pojmowaniu promocji.   

Starosta odniósł się w wypowiedzi do uzasadniania omawianego projektu uchwały, które 
zawiera najważniejsze działania realizowane w zakresie promocji oraz w zakresie kultury 
powiatu. 

Radny Stanisław Burkat poprał wypowiedź poprzedniego starosty w kwestii 
zaopiniowania projektu omawianej uchwały  przez członków Komisji Budżetu Finansów 
i Mienia Powiatu gdyż komisja w tym zakresie się nie zebrała. 

Radny Albert Macha podtrzymał stanowisko niezadowolenia z podnoszenia środków na 
promocję, a uzasadnienie do projekty uchwały zawiera te same zadania, które były 
realizowane również w poprzednich latach za dużo mniejsze środki finansowe bez zbędnego 
przepychu i dodatkowych zbytków; w poprzednich latach rada ustaliła kwotę 45. 000 zł, 
która była wystarczająca, a obecne wydatki na promocję są nie na miarę naszego powiatu 
jak poinformował w komentarzu poprzedni starosta krapkowicki pytając jednocześnie czy to 
ostatnie zwiększenie środków w rozdziale 75075. 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Pieszkała zwrócił się do radnych z prośbą o nie 
podnoszenie na siebie głosu podczas obrad, w poprzedniej kadencji opozycja równie bardzo 
często zabierała głos, a przodownictwo w tym zakresie obejmował wówczas radny Sonik 
oraz zwrócił się do przewodniczącego rady o wyjaśnienie kwestii odbycia się lub nie komisji 
budżetu. 

Sławomir Rowiński jako Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu raz 
jeszcze potwierdził, iż posiedzenie komisji się odbyło, w pierwszej jego części zarówno 
starosta jak i skarbnik omawiali – bez pełnej dokumentacji zmiany w budżecie na 2011 rok,  
a w drugiej części podjęto dyskusję o projekcie budżetu na 2012 rok, bez opiniowania. 

Radny Joachim Kamrad zawnioskował do przewodniczącego rady o przerwę w celu 
przedyskutowania zaistniałej sytuacji w klubach radnych, gdyż zdaniem radnego 
przewodniczący komisji budżetu swoimi wypowiedziami o rzekomym odbyciu się 
posiedzenia tylko się kompromituje. 

Starosta w odniesieniu do omawianego projektu uchwały oraz wypowiedzi radnego 
Machy podkreślił, iż należy zaznaczać obecność Powiatu Krapkowickiego tam gdzie tego jest 
potrzeba, gdzie powiat jest zauważany i poważany; na promocję w 2012 roku nie będzie 
oszczędności - wiedząc, iż przez ostatnie lata tej promocji nie było, oszczędności 
są wprowadzone na wydatki bieżące w Starostwie. 

W związku z każdorazowym pismem Zarządu Powiatu Krapkowickiego, który przekazuje 
materiały do porządku obrad Sesji Rady Powiatu i jednocześnie  prosi wszystkie Komisje oraz 
Kluby Radnych o dostarczenie opinii do ww. materiałów radny Albert Macha zwrócił się 
z zapytaniem do starosty czy ten otrzymał taką opinię z obrad Komisji Budżetu Finansów 
i Mienia Powiatu w sprawie tejże sesji. 

W odpowiedzi starosta poinformował, iż nie otrzymał żadnego wniosku w sprawie 
projektów uchwał przygotowanych pod obecne obrady od żadnej Komisji Rady Powiatu 
Krapkowickiego. 
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Radny Harald Brol stwierdził, iż jest łatwe do sprawdzenia czy komisja zajmowała się 
projektami uchwał gdyż są protokoły i zawarte w nich opinie. Radny Stanisław Burkat będąc 
Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował zebranych, iż posiedzenie ww. komisji odbyło się w przeddzień sesji i starosta 
był na nim obecny więc powyższe stwierdzenie starosty, iż nie było wniosków z posiedzeń 
komisji wzbudziło w radnym zaskoczenie. Radny Krystian Komander zawnioskował 
o każdorazowe – przed sesją - zwoływanie  Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu, 
która powinna obligatoryjnie opiniować wszystkie zmiany w budżecie. Helga Bieniusa 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała o odbyciu się posiedzenia 
ww. komisji w dniu 5 grudnia br. i pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał o nr 3b, 3c 
i 3d zaznaczając jednocześnie jak istotną rolę odgrywa promocja, na którą nie można 
oszczędzać i jaki wysoki wydatek stanowi zakup np. książek promujących powiat. Starosta w 
ramach odpowiedzi na wszystkie zarzuty, poinformował o prowadzeniu prac nad nowym 
regulaminem starostwa, w którym zdaniem starosty powinny znaleźć się odpowiednie zapisy 
regulujące kto i w jakiej formie powinien opiniować materiały przed sesją. Radny Joachim 
Kamrad raz jeszcze poprosił o informacje czy odbyło się posiedzenie komisji budżetu, gdyż 
z wypowiedzi przewodniczącego ww. komisji wynika 2 krotnie, że się odbyła a opinia 
pozostałych radnych w tym zakresie jest całkowicie odwrotna. 24 listopada br. odbyło się 
posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu, na którym omawiano projekt 
budżetu na  2012 rok, podczas dyskusji omawiano również zmiany w tegorocznym budżecie 
bez podawania konkretnych kwot i opiniowania gdyż zarząd nadal pracował nad kolejnymi 
zmianami jak poinformował starosta, który zawnioskował aby do ostatniego posiedzenia 
zarządu przed sesją wpływały w formie notatki opinie wszystkich komisji w sprawie 
materiałów na sesję. Wiceprzewodniczący rady Mariusz Pieszkała uważa, iż wypowiedzi 
radnego Rowińskiego nie są zgodne z prawdą, czego kolejnym dowodem jest prośba starosty 
o zaopiniowanie materiałów przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w przeddzień sesji, gdyż jak argumentował starosta nie 
dobyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu. Starosta sprostował ww. 
wypowiedź radnego Pieszkały, gdyż prośba o zaopiniowanie materiałów dotyczyła projektów 
uchwał rady (od 3g do 3m) podjętych na ostatnim posiedzeniu zarządu, które zakończyło się 
na parę minut przed rozpoczęciem obrad komisji rozwoju gospodarczego. Starosta przyznał 
rację radnemu Pieszkała w kwestii wypowiedzi Przewodniczącego Sławomira Rowińskiego, 
który zdaniem starosty użył nieodpowiednich słów gdyż członkowie komisji budżetu 
opiniowali materiały ale bez głosowania i bez zgłaszania uwag do projektu uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok. Radny Joachim Kamrad 
zwrócił się do mecenas Urszuli Kolasińskiej w kwestii „rozwiania wątpliwości do końca” czy 
opinia przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu „była zasadna, 

prawidłowa i pełna”. Mecenas nie bierze udziału w posiedzeniach komisji więc nie 
zweryfikuje udzielanych wypowiedzi, poinformował starosta dodając, iż przewodniczący 
budżetu wyraził się nieprecyzyjnie. Radny Stanisław Burkat wyraził opinię w kwestii 
posiedzenia ww. komisji popierającą Klub Mniejszości Niemieckiej. Radny Albert Macha 
uważa, że należy umieć przyznać się do błędu i przeprosić gdyż posiedzenie Komisji Budżetu 
Finansów i Mienia Powiatu w kwestii zaopiniowania materiałów przed XIII Sesją Rady 
Powiatu Krapkowickiego nie odbyło się, nie było wniosków i opinii w tym zakresie. 
Wiceprzewodniczący rady Józef Bukowiński przeprosił radnych za emocjonalne zachowanie, 
jednakże uważa, iż sesja powinna być prowadzona zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
regułami i schematem  w kwestii omawiania i opiniowania projektów uchwał, a prowadzenie 
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polityki krytyki co do zachowania formy, a nie co do projektów uchwał nie jest do końca 
słuszne; „mówmy w sposób zasadniczy”. Przewodniczący rady zawnioskował o zamknięcie 
rozmowy w tym zakresie gdyż brak jest meritum sprawy, poprosił o rozsądne zabieranie 
głosu w danym temacie a nie przepychanki słowne, które towarzyszą obradom. Do ww. 
wniosku przewodniczącego rady przyłączyła się w wypowiedzi radna Helga Bieniusa, a radny 
Krystian Komander przyłączył się do apelu o utrzymanie porządku podczas obrad sesji 
i racjonalne zgłaszanie uwag i „ważenie słów” przez radnych. Członek zarządu radna 
Genowefa Kozubek – Kopecka zwróciła uwagę na fakt, iż w latach poprzednich promocja 
powiatu praktycznie prawie nie istniała, pracownicy z własnych pieniędzy kupowali gościom 
drobne prezenty; obecnie prowadzona jest inna polityka, a powiat w końcu zaistniał. 
Dyskusja miała sens w momencie gdy radni chcieli poznać sens i dociec prawdy podsumował 
starosta, deklarując iż nie atakowany nie będzie oceniał intencji radnych. Radny Albert 
Macha w odpowiedzi na wypowiedź radnej Kopeckiej zauważył, iż podczas poprzednich 
kadencji zarząd miał inne cele statutowe, np. lecznictwo, które również promuje Powiat. 
Obecnie cele promocji są realizowane „luksusowym samochodem”, a w latach poprzednich 
te same cele były tak samo skutecznie realizowane „fiatem”.  

Na wniosek przewodniczącego rady przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady 
Powiatu Krapkowickiego zostali poproszeni o opinie do projektów uchwał.  

- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący 
Stanisław Burkat w imieniu członków komisji poinformował, iż komisja pozytywnie 
zaopiniowała wszystkie projekty uchwał nie wnosząc do nich żadnych uwag w kwestii 
promocji członkowie uważają, iż „samorząd powiatowy winien się promować na wszystkie 

sposoby” , 
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – przewodniczący Dariusz Willim 

w imieniu członków komisji poinformował, iż komisja nie obradowała, 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – przewodniczący Mirosław Michalak w imieniu 

członków komisji poinformował, iż komisja nie obradowała. 
Przewodniczący Rady poprosił o opinię do omawianego projektu uchwały 

przewodniczących klubu radnych: 
- Sojusz Lewicy Demokratycznej – przewodniczący Tomasz Sokołowski w imieniu 

członków klubu nie zgłosił żadnych uwag do zgłoszonych autopoprawek, w odniesieniu do 
działu promocji członkowie klubu są zgodni , iż należy się promować, gdyż inaczej nikt nie 
będzie „o nas wiedział i nikt nie będzie się z nami liczył”. 
 

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

 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, 1 głosie przeciw oraz 
2 głosach wstrzymujących – uchwała Nr XIII/92/2011. 

 
f) zmiany uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
Skarbnik Powiatu poinformowała o wprowadzonych zmianach, które zostały dokładnie 

opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).  
Radny Joachim Kamrad poruszył kwestię kwot na zimowe utrzymanie dróg - z czego 

wynikają i jak się to ma w stosunku do lat poprzednich. Kwoty zostały uzgodnione 
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z pracownikami wydziału zajmującego się tym zakresem prac poinformowała skarbnik i są 
adekwatne do lat poprzednich z uwzględnieniem podwyżek paliwa. Starosta uzupełnił tę 
wypowiedź o informację, iż jest to górny limit wydatków na ten cel. Radny Jerzy Mikus 
poprosił o informację czy są prowadzone rozmowy z włodarzami gmin w kwestii przekazania 
zimowego utrzymania dróg. Dopiero po wpisaniu zadania zimowego utrzymania dróg do 
wieloletniej prognozy finansowej pozwala na zaciąganie wieloletnich zobowiązań - po 
zakończeniu roku budżetowego, a co za tym idzie podpisania umów na określony zakres 
prac, poinformował w odpowiedzi starosta. Przeprowadzono rozmowy z wszystkimi 
gminami gdzie przy 4 gminach wynik jest pozytywny, tylko Gmina Gogolin ze względu na 
brak możliwości technicznych ZGKiM odmówiła współpracy w tym zakresie. 
 

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. 

 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/93/2011. 

 
g) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,  
Uchwała określa wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2011 w łącznej wysokości 1.032.313 zł poinformowała w komentarzu Skarbnik Powiatu. 
Wydatki niewygasające w 2011 roku dotyczą następujących zadań: 

1. założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Zdzieszowice w kwocie 43.050 zł, 
2. założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów: Januszkowice, Jasiona, 

Oleszka, Żyrowa gminy Zdzieszowice w kwocie 18.327 zł, 
3. cyfrowa archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego w kwocie 96.555 zł, 
4. wprowadzenie nowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów w kwocie 51.800 zł, 
5. termomodernizacja budynku administracyjnego zarządzania przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w kwocie 178.475 zł, 
6. termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-

lecia w kwocie 644.106 zł. 
Czy budynek straży będzie tynkowany na zimę? - zapytał radny Harald Brol. Jeżeli inspektor 
nadzoru oraz wykonawca robót uznają, iż są wystarczająco dobre warunki pogodowe to 
zakres tych prac zostanie wykonany również w 2011 roku – poinformował starosta. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2011. 
 W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/94/2011. 

 

h) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Euroregionalne jarmarki świąteczne” , 
Projekt będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 
poinformowała wicestarosta w komentarzu do projektu uchwały. Struktura 
współfinansowania przedstawia się następująco: 
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  Dofinansowanie z EFRR – 16.871,48 EUR 
  Dofinansowanie z budżetu państwa – 1.984,88 EUR 
  Wkład własny Powiatu – 992,44 EUR 
Projekt zakłada  organizacje w 2012 r. 2-dniowych jarmarków o tematyce świątecznej 
(wielkanocny i bożonarodzeniowy) połączonych z prezentacją sztuki ludowej i rzemiosła 
artystycznego. W trakcie jarmarków odbędą się m.in.:  
- występy ludowych zespołów amatorskich,   
- warsztaty plastyczne, 
- warsztaty ze zdobienie jaj, malowania bombek. 
Celem projektu jest pogłębienie  współpracy transgranicznej w obszarze promowania 
wielokulturowej tożsamości regionów z Polski i Czech, poprzez promocję powiatu 
krapkowickiego oraz partnerskiego miasta Jabłonkowa, upowszechniania rękodzieła, 
zachęcenie publiczności do działań twórczych i promocja wyrobów rzemieślniczych oraz 
świątecznych pogranicza. 
Radny Harald Brol zgłosił uwagę, iż zamknięcie Rynku Krapkowickiego spowoduje paraliż dla 
wszystkich sprzedawców skupionych w tej okolicy i zapewne ich protest. Starosta 
w odpowiedzi zapewnił, iż ruch nie zostanie zamknięty.  
Wobec sytuacji, gdyby nie uzyskano zgody na zamknięcie krapkowickiego rynku,  radna Helga 
Bieniusa zaproponowała, by organizację jarmarków przenieść na teren gminy Zdzieszowice, 
chociażby na teren przypałacowy w Żyrowej. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Euroregionalne 
jarmarki świąteczne”. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XIII/95/2011. 

 
i) przyjęcia do realizacji projektu pn.„ Aktywna integracja młodzieży pogranicza”, 
Projekt będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. 
Struktura współfinansowania przedstawia się następująco: 
  Dofinansowanie z EFRR – 10.329,20 EUR 
  Dofinansowanie z budżetu państwa – 1.215,20 EUR 
  Wkład własny Powiatu  - 607,60 EUR 
Projekt zakłada organizację w czerwcu 2012 r. obozu rekreacyjno-sportowego służącego 
integracji młodzieży z czeskiego Związku Gmin Ziemi Jabłonkowskiej, niemieckiego powiatu 
Altenkirchen oraz młodzieży z powiatu krapkowickiego. W ramach imprez towarzyszących 
planowane jest m.in.: wyjazd do Opola oraz krasiejowskiego JuraParku. Punktem 
kulminacyjnym obozu będzie Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Starosty 
Krapkowickiego. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do pogłębienia 
dotychczasowych kontaktów między samorządami w celu intensyfikacji współpracy 
transgranicznej -  radni usłyszeli w wyjaśnieniach wicestarosty Sabiny Gorzkulli – Kotzot. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywna 
integracja młodzieży pogranicza”. 
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIII/96/2011. 

 
j) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zakup tradycyjnych, regionalnych strojów dla 

Chóru Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”, 
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tytułem wyjaśnień 
poinformowała wicestarosta. Struktura współfinansowania przedstawia się następująco: 
  Dofinansowanie – 17.395,00 zł 
  Wkład własny Powiatu – 7.455,00 zł 
Projekt realizowany będzie w 2012 r. W celu jego zostanie zakupionych 35 strojów 
w tradycyjnym regionalnym kroju dla Chóru działającego przy Zespole Szkół Zawodowych im. 
Piastów Opolskich w ilości dwadzieścia kompletów damskich oraz piętnaście kompletów 
męskich. Obecnie Chór nie dysponuje męskimi strojami, chłopcy występują w spodniach 
i koszulach bez tradycyjnego haftu.  Natomiast damski komplet również nie posiada cech 
charakterystycznych dla  tradycyjnych strojów ludowych. Składa się on z czarnej długiej 
spódnicy i  kremowej bluzki. Zakupione stroje pozwolą na kontynuację ponad  10-letniej 
działalności Chóru, którego repertuar silnie jest zakorzeniony w tradycji chóralnej Śląska oraz 
lokalnej społeczności. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zakup 
tradycyjnych, regionalnych strojów dla Chóru Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach”. 

  
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XIII/97/2011. 

 
k) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 
przypadających według algorytmu w 2011 r.,   

Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy udzieliła wyjaśnień do ww. 
projektu uchwały. Wszystkie osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy, 
w 2011 r. były informowane o możliwościach skorzystania ze stażu zawodowego, szkoleń lub 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

W  wyniku podjętych działań dwie osoby niepełnosprawne zostały skierowane na staż. 
Jedna z tych osób zakończyła odbywanie stażu w dn. 31.10.2011 r., ponieważ pracodawca 
nie był zainteresowany przedłużeniem stażu. W związku z tym, w ramach tego zadania, 
pozostały wolne środki w wysokości 1.269,00 zł. 

Na szkolenia, w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zostały skierowane 
2 osoby. Były to szkolenia okresowe dla  osób, które zamierzają wykonywać pracę 
na stanowisku kierowcy. Do  05.12.2011 r. inne osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako 
poszukujące pracy, ze względu na swój stan zdrowia, nie były zainteresowane skorzystaniem 
z tej formy wsparcia. W ramach tego zadania pozostały wolne środki w wysokości. 5.561,00 
zł. 

Osoby niepełnosprawne nie były zainteresowane pozyskaniem środków na podjęcie 
działalności gospodarczej  i dlatego pozostały wolne środki  w wysokości  11.462,00 zł . 
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Czekano na ich rozdysponowanie do dnia 2 grudnia br  kiedy to obchodzono w Powiecie 
Krapkowickim Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

Niewykorzystane środki tj. 18.292,00 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie 
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Zmniejszenie limitu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i przekazanie ich zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przyczyni się do 
efektywnego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 
zadania przypadających według algorytmu w 2011 r.   

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XIII/98/2011. 

 
l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce, 
Starosta przedstawił radnym nowego pracownika starostwa pana Aleksandra Gacka 

naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych, który udzielił wyjaśnień 
do ww. projektu uchwały. W miejscowości Walce w 2011 r. zostało wykonane, przez Powiat 
Krapkowicki, zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od 
km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze”. W związku 
z tym, że dokumentacja nie przewidywała wykonania przebudowy istniejących zjazdów 
usytuowanych w ciągu drogi powiatowej przy posesjach nr 64-68 i 68-74m Gmina Walce za 
zgodą Powiatu Krapkowickiego dokonała remontu przedmiotowych zjazdów. Remont 
i przebudowa zjazdów spowodowany był przebudową drogi powiatowej, dlatego koszty te 
pokrywa zarządca drogi. Całkowity koszt remontu zjazdów opiewa na kwotę 10.086 zł. 
Kwota w wysokości 5.000 zł zostanie przekazana przez Powiat Krapkowicki zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami w formie dotacji celowej zawartej w ramach porozumienia 
(umowy) pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego na rzecz Gminy Walce. Pozostałą 
kwotę w wysokości 5.086 zł poniesie Gmina 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 jednogłośnie – uchwała 

Nr XIII/99/2011. 

 
m) ustalenia w 2012 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, 

 Wyjaśnień w omawianej sprawie udzieliła naczelnik Dorota Woźnica. Usuwanie 
pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym z dniem 21.08.2011r. stało się 
zadaniem własnym powiatu. Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały: 
-   wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów, 
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- wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, powstałych   
w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, a wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 
spowodowała powstanie kosztów. Maksymalna wysokość stawek za usunięcie pojazdu 
i przechowywanie na parkingu strzeżonym na 2012 rok została ogłoszona w Monitorze 
Polskim z dnia 12 września 2011 r. nr 82, poz. 830. W celu zapewnienia sprawnej realizacji 
zadań wynikających z art. 130a ust. 1 i 2 proponuje się przyjąć stawki maksymalne określone 
w Monitorze Polskim, gdyż opłaty te będą dotyczyły osób, które naruszają przepisy ruchu 
drogowego, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu oraz kierują 
pojazdami, których stan techniczny powoduje niszczenie dróg. W przypadku ustalenia 
wysokości kosztów powstałych na skutek odstąpienia od usunięcia pojazdu proponuje się 
przyjąć stawkę 40% (stawka ta może być ustalona w wysokości 100%). Sytuacja ta dotyczy 
przypadków gdy nie dochodzi do odholowania pojazdu lub odholowanie pojazdu zostaje 
przerwane z powodu ustania przyczyny usunięcia pojazdu, ale w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia pojazdu powstały koszty. Opłaty stanowią dochód własny powiatu. 
   

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia w 2012 r. opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.   

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

wstrzymującym – uchwała Nr XIII/100/2011. 

 
Ad. 4. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu  

Krapkowickiego. 
 
Radny Krystian Komander zwrócił się o przybliżenie sprawy ułożenia wagi do ważenia 

pojazdów w miejscowości Kamionek oraz czy w tym zakresie zarząd Powiatu spotkał się 
z mieszkańcami ww. miejscowości, gdyż złożono pismo protestacyjne.  

Radny Jerzy Mikus zainteresował się ilością pojazdów, które usuwanych z dróg 
i przechowywanych na parkingu strzeżonym, w odpowiedzi od naczelnika wydziału 
komunikacji usłyszał, iż jest to średnio 1 samochód w miesiącu. 

W odniesieniu wagi dla pojazdów ciężarowych wicestarosta poinformowała, iż zadanie 
zostało wprowadzone do budżetu, w chwili obecnej trwa przygotowywanie projektu, który 
ma być gotowy do końca 2011 roku, do spotkania z mieszkańcami jeszcze nie doszło. 
Starosta uzupełnił wypowiedź o informację, iż dochód z wagi może wynieść 350.000 zł 
rocznie, do spotkania z mieszkańcami dojdzie w momencie gdy będzie gotowy projekt, 
z którego wyniknie ile faktycznie zieleni „małej architektury – postawionej bez zgody zarządu 
powiatu i wówczas jeszcze PZD”  - zostanie zabrane – prawdopodobnie tylko pas zieleni. 
Dzięki ustawieniu wagi w tym miejscu zostanie zatrzymana degradacja drogi gminnej, 
budynków w Kamieniu Śląskim i drogi powiatowej. Radny Stanisław Burkat poparł 
stanowisko radnego Komandra w kwestii poinformowania mieszkańców Kamionka jakie 
prace będą przeprowadzone na tej drodze przy budowie wagi gdyż zagospodarowany 
społecznie przez mieszkańców ww. miejscowości „trójkąt” zieleni były zaniedbany gdyby nie 
praca mieszkańców, a teraz stanowi wzór do naśladowania przez inne gminy i obawy 
ludności, że ulegnie on zniszczeniu są zdaniem radnego słuszne. Starosta zaprotestował na 
informację, iż jakoby montaż wagi miał zaszkodzić mieszkańcom, głównym argumentem dla 
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mieszkańców Kamionka, burmistrza Gogolina, rady sołeckiej jest to, iż ta „mała architektura” 
nie zostanie naruszona, ruch ciężkich pojazdów będzie tylko w jedną stronę – w ciągu swojej 
trasy będą samochody ważone bez potrzeby zawracania, powstaną tylko zatoczki przy 
drodze. Wicestarosta zwróciła uwagę na fakt, ze w Powiecie Krapkowickim przy drogach 
powiatowych jest więcej przykładów tzw. „małej architektury”, które zostały utworzone bez 
jakichkolwiek pozwoleń ze strony zarządcy dróg, przykładem jest Gmina Zdzieszowice, gdzie 
mieszkańcy wzdłuż drogi posadzili żywopłot i dbali o niego, teraz zostały ograniczone 
fundusze sołeckie, nastąpił zarzut od mieszkańców, ze zlikwidowano PZD i nie ma kto o to 
dbać. Inspekcja Transportu Drogowego uznała tę drogę powiatową jako najkorzystniejsze 
miejsce przy najmniejszym koszcie inwestycji. Burmistrz Gminy Gogolin zlecił w tym regionie 
pomiary natężenia ruchu samochodów ciężarowych, które wykazały, iż największa ilość 
samochodów ciężarowych porusza się właśnie na odcinku gdzie powiat planuje postawić 
wagę. Radny Krystian Komander raz jeszcze zaproponował spotkanie członków Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego z mieszkańcami Kamionka, w odpowiedzi starosty usłyszał, 
iż czekają na projekt. Wicestarosta uzupełniła, iż spotkanie w tej kwestii z radnym z 
Kamionka już się odbyło, a z mieszkańcami Kamionka zarząd spotka się w styczniu 2012 roku. 

Radny Joachim Kamrad nawiązał sprawozdania z działalności międzysesyjnej zarządu, 
z której wynika, iż zarząd wyznaczył do łącznej sprzedaży budynki przy ulicy Kozielskiej 
i Sądowej w Krapkowicach. Starosta potwierdził tę informację, budynek po starym szpitalu 
wraz z przylegającym parkiem oraz budynek pediatrii zostały łącznie wystawione na sprzedaż 
w kwocie 3 mln 59 tys. zł gdyż stanowią większą „atrakcję” mając jednocześnie dojazd z 
dwóch ulic oraz w ten sposób są postrzegane przez przyszłych ewentualnych 
zainteresowanych nabywców. Przetarg po przejściu całej drogi formalnej będzie mógł się 
odbyć na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. 
 
Ad. 5. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radny Mariusz Pieszkała poinformował zebranych o postulatach radnych i mieszkańców 

Gminy Zdzieszowice zgłoszonych podczas ostatniej sesji z dnia 29 listopada br. dotyczących 
kwestii remontów dróg i chodników na terenie ww. gminy (pismo w załączeniu do 
protokołu). 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z prośbą do zarządu o ogrodzenie nowo posadzonych 
drzewek przy drodze powiatowej 1810  O (Żywocice).  

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski przeczytał radnym 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie stwierdzenia  nieważności 
uchwały  Nr XI/75/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Powiatu 
Krapkowickiego ograniczonym prawem rzeczowym (w załączeniu do protokołu). Starosta na 
podstawie uzasadnienia do omawianego przez przewodniczącego rady pisma wyjaśnił 
dlaczego nadzór stwierdził nieważność uchwały. 

Radny Albert Macha w wypowiedzi odniósł komentarz do otrzymanych pisemnie 
odpowiedzi na złożone na poprzedniej sesji zapytania i interpelacje. Po krótkiej krytycznej 
analizie działań zarządu w zakresie organizacji pozarządowych (ogłoszenie wyników konkursu 
dopiero w II połowie października) - ze 129 instytucji tylko 17 otrzymało dofinansowanie, tj. 
13%; radny przeanalizował kolejną odpowiedź („niestarannie przygotowaną”) w sprawie 
dokapitalizowania spółki KCZ, gdzie po dokapitalizowaniu wysokość kapitału spółki spadła, a 
wyjaśnienia na jaki cel zostaną wykorzystane środki nie usatysfakcjonowały radnego. 
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Starosta sprostował omyłkę pisarską w zakresie podania cyfr przy dokapitalizowaniu spółki 
KCZ,  udzielił wyjaśnień jakie kompetencje ma w chwili obecnej rada a jakie zarząd 
w stosunku do kapitału spółki, a także odniósł komentarz do organizacji pozarządowych 
przyznając, iż z różnych względów, przyczyn obiektywnych i subiektywnych w tym m.inn. 
z niewydolności aparatu urzędniczego nie udało się przeprowadzić konkursów 
w odpowiednim czasie, prostując jednocześnie wypowiedź radnego Machy w zakresie ilości 
stowarzyszeń, gdyż istotną informację stanowi fakt, iż dotację otrzymuje tyle stowarzyszeń 
ile się o to ubiega, a nie wszystkie zarejestrowane organizacje pozarządowe. Przewodnicząca 
komisji Helga Bieniusa poinformowała o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 
które zostali zaproszeni prezesi  wszystkich LZS i klubów sportowych, którzy sygnalizowali 
główne problemy stowarzyszeń. Radna odczytała fragment sprawozdania ze współpracy 
Powiatu Krapkowickiego z organizacjami i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w okresie od stycznia 2010 do września 2011., (do wglądu 
w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) z którego wynika, iż nie dochowanie 
terminów realizacji to nie tylko wina obecnego zarządu, ale również zarządu poprzedniej 
kadencji.  Radny Albert Macha podtrzymał swoje zdanie w kwestii niedotrzymania przez 
obecny zarząd terminów w ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursów dla organizacji 
pozarządowych. Starosta przyznał radnemu raz jeszcze rację w zakresie nieterminowości, 
w omawianym temacie, argumentując, iż starostwo nie posiadało przeszkolonych w tym 
zakresie pracowników, przyjęte decyzją i głosowaniem rady regulaminy trzeba było w trakcie 
prac zmienić. Starosta powtórzył, iż nieterminowość leży w gestii zarówno zarządu 
poprzedniej kadencji jak i obecnego. Wicestarosta w komentarzu do powyższego tematu 
dodała, iż każda organizacja, która nie mogła wystartować w konkursie w maju, a zwróciła się  
o dofinansowanie otrzymała wsparcie w inny sposób przewidziany w ustawie.  
Wiceprzewodniczący rady Mariusz Pieszkała podsumował przeprowadzoną dyskusję 
zarówno w kwestii organizacji pozarządowych przyznając rację poprzedniemu staroście 
Albertowi Macha jak i radnemu Stanisławowi Burkat w zakresie zwiększania środków 
na promocję. W odpowiedzi na powyższe starosta poinformował, iż środki z działu 75075 
w większej części są przekazywane organizacjom, które nie mogą wystąpić o wsparcie na 
realizację zadań publicznych.    

 
Mieszkanka Krapkowic zwróciła się do przewodniczącego rady z prośbą o włączenie do 

porządku obrad punktu pozwalającego mieszkańcom powiatu na „zabranie głosu”.  
 

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Roman Chmielewski 
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Protokołowała:  

Bożena Chrobok 


