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Protokół Nr XIV 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 29.12.2011 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Hotelu Lucja w Zakrzowie. Obrady 

rozpoczęły się o godz. 1545 i trwały do godz.  2045.  
W sesji uczestniczyło ogółem 18 radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu. 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 

posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, 
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 o autopoprawki 
w punktach 2a, 2b, 2c, 2e, 2f oraz rozszerzenie porządku obrad w pkt. nr 2 o następujące 
uchwały w sprawie: 
2g) - zmiany uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 r. 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, 
2h) - przyjęcia do realizacji projektu pn.„ Kraina św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości”, 
2i) - przyjęcia do realizacji projektu pn.„ Poznajemy Krainę św. Anny”. 
 
 Radny Albert Macha zgłosił sprzeciw wobec praktyki zgłaszania wielu autopoprawek do 
projektów uchwał oraz brakiem Sprawozdania z działalności międzysesyjnej zarządu oraz 
kalendarium zarządu. 
Starosta wyjaśnił z czego wynikają zgłoszone autopoprawki oraz zwrócił się do 
przewodniczącego rady o włączenie jako pkt 1a Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 
oraz kalendarium Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

Przewodniczący wobec braku dalszych propozycji wprowadzania zmian w porządku 
obrad zarządził przystąpienie do głosowania wniosków złożonych przez starostę. W wyniku 
głosowania w obecności 18 radnych przyjęto 16 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących  
zmianę w porządku obrad. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XIII sesji Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 roku. Radny Albert Macha wniósł w dniu 29 grudnia br 
uwagi do protokołu, które po konsultacji z pracownicą Biura Rady nie zostały odczytane 
podczas obrad. Starosta zgłosił przyjęcie i głosowanie nad protokołem do przełożenia na 
następną sesją - decyzją 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym zostało głosowanie nad 
przyjęciem protokołu przełożone na następną Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
Informacja z działalności międzysesyjnej oraz Kalendarium Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego od dnia 9 grudnia 2011 r. stanowią załącznik do protokołu. 
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Starosta złożył na ręce gospodarza Hotelu Lucja w Zakrzowie Zygmunta Dranswelda 

podziękowania, list gratulacyjny oraz wręczył wiązankę kwiatów. W związku z zakończeniem 
pracy Wojciecha Olendra na stanowisku Sekretarza Powiatu starosta podziękował 
współpracownikowi za włożony trud  i pracę w pełnieniu stanowiska oraz wręczył wiązankę 
kwiatów.  
 
 Radny Joachim Kamrad odniósł zapytania do działalności międzysesyjnej zarządu 
w kwestii spotkania współorganizowanego wraz z Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarczego i LPI z przedsiębiorcami na temat linii kolejowej Nr 306 Krapkowice-Prudnik; 
spotkania wicestarosty oraz przedstawiciela przewoźnika świadczącego przewozy na trasie 
Smolarnia – Zielina – Kujawy – Moszna – Strzeleczki – Krapkowice w sprawie rentowności 
kursu na odcinku od Strzeleczek do smolarni; udział starosty i wicestarosty w negocjacjach 
ws. Warunków udzielenia pożyczki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku 
Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia”. Szczegółowych wyjaśnień 
udzielił starosta. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 

– autopoprawka z dn. 29.12.2011 r. 

 
 Starosta zgłosił i omówił autopoprawki do załącznika projektu uchwały (radni otrzymali 
przed sesją) oraz przedstawił załączony schemat graficzny do regulaminu organizacyjnego, 
który powstał na prośbę zgłoszoną przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 Radny Albert Macha zgłosił wniosek o zmianę nazwy wydziału Polityki Społecznej na 
Wydział Edukacji i Pomocy Społecznej przedstawiając procentowy rozdział w tych 
3 sektorach, który kształtuje się następująco: 
oświata ponadgimnazjalna (10 mln zł) - 29 % 
pomoc społeczna (2 mln zł) - 12,5% 
ochrona zdrowia (ponad 1 mln zł) -  niezależna spółka.  
 Radny Stanisław Burkat zwrócił się z zapytaniem z czego wynika konieczność 
procedowania nad nowym regulaminem organizacyjnym, jeżeli w lutym 2011 roku była 
podejmowana uchwała w tym zakresie oraz wpływ audytu wewnętrznego na nowy 
regulamin organizacyjny, a także czy jest możliwość zapoznania się z protokołem z audytu; 
radny poprosił również o informację jaka była ilość zatrudnionych pracowników przy objęciu 
przez starostę stanowiska, a jaki jest obecny stan zatrudnienia oraz czy przewidywane jest 
w związku z reorganizacją na wskutek nowego regulaminu organizacyjnego zatrudnianie 
nowych pracowników.  
 W pierwszej kolejności starosta odniósł się do wniosku zgłoszonego przez radnego 
Alberta Machę przedstawiając argumenty i tezy polemiczne za pozostawieniem nazwy 
wydziału jako Wydział Polityki Społecznej – wydział jest „(…)odpowiedzialny za większość 

środków wydatkowanych przez Powiat, nie wydatkuje tych środków sam (…)”)  - gdyż nazwa 
ta oddaje w najlepszy sposób zadania wydziału, które omówił starosta, podkreślając 
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najistotniejszy fakt: „(…) warto by było profesjonalizować pracowników co do nadzoru nad 

jednostkami i także pomocy tym jednostkom, współpracy (…)”. Starosta sprostował 
wypowiedź radnego Stanisława Burkata w kwestii uchwały z lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, która to wprowadziła 
parę tylko poprawek technicznych - poprzednie zapisy, które nie przystawały do 
rzeczywistości, obecny regulamin organizacyjny stanowi reorganizację starostwa, gdzie 
ze starych wydziałów tworzy się mniej wydziałów nowych i przegrupowuje się dziedziny. 
Starosta zadeklarował radnemu S. Burkatowi odpowiedź w formie pisemnej w zakresie liczby 
zatrudnionych pracowników samorządowych. Reorganizacja ma na celu wykorzystanie 
potencjału pracowników pracujących w starostwie,  nastąpiły niewielkie zmiany kadrowe; 
dodatkowe przyjęcia pracownicze nie wynikają z reorganizacji – dodatkowy radca prawny 
jest niezbędny zwłaszcza do obsługi jednostek organizacyjnych powiatu, które nie posiadają 
własnej obsługi prawnej poinformował starosta. Audyt wewnętrzny stanowi element wiedzy 
kierownictwa i nie jest upubliczniany; protokół zawiera szereg zastrzeżeń natury 
organizacyjno – formalnej (nowe regulaminy, zarządzenia, upoważnienia rejestry 
w starostwie). Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu wynika m.in. 
z szeregu obowiązków jakie zostaną narzucone w związku z przeprowadzonym audytem, 
z zadań informatycznych (elektroniczny obieg dokumentów) oraz za organizację pracy 
starostwa wynikającą z zakresu obowiązków stanowiska sekretarza i nie ma możliwości aby 
wykonanie przypadło jednemu pracownikowi. Reorganizacja w postaci wprowadzenia 
nowego regulaminu organizacyjnego nie ma na celu zwalniania pracowników tylko dobre 
wykorzystanie potencjału jaki posiadają zatrudnieni pracownicy i ich kwalifikacji.  
Starosta udzielił odpowiedzi twierdzącej na zapytanie czy Przewodniczący Klubu Mniejszości 
Niemieckiej może przyjść do starostwa w celu zapoznania się z protokołem z audytu 
wewnętrznego. 
  
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski zarządził głosowanie wniosku złożonego przez 
radnego Alberta Machę w sprawie zmiany nazwy wydziału z Polityki Społecznej na Wydział 
Edukacji i Pomocy Społecznej. 
  
 W obecności 18 radnych wniosek został odrzucony przy 10 głosach przeciwko i 8 głosach 
za przyjęciem. 
  
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 6 głosach 
wstrzymujących – uchwała Nr XIV/101/2011. 

 
b) ustalania zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

Radnym Rady Powiatu, 

 
Wysokość diet przysługujących radnym określono uchwałą Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r., przy czym są one obliczane na podstawie iloczynu 
kwoty minimalnego wynagrodzenia i mnożnika wynikającego z funkcji pełnionych w radzie 
jak poinformował w komentarzu starosta. 
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W związku z porozumieniem zawartym przez Komisję Trójstronną i decyzją rządu 
minimalne wynagrodzenie – stanowiące dotychczas podstawę do wyliczenia diet – 
dynamicznie wzrasta w porównaniu do lat ubiegłych i w roku 2012 będzie wynosiło 1500 zł, 
tj. 8,2% więcej niż w 2011 r. i blisko 13,9% więcej niż w 2010 r., przy prognozowanej 
średniorocznej inflacji na rok 2012 wynoszącej 3,5%. Prowadzi to do niewspółmiernego do 
ogólnej sytuacji gospodarczej wzrostu wysokości diet, który skutkować będzie dodatkowym 
obciążeniem budżetu powiatu. Biorąc pod uwagę inne planowane wydatki zasadne wydaje 
się zamrożenie diet na poziomie zbliżonym do ich obecnej wysokości. 

Z uwagi na powyższe oraz w związku z sugestiami i wnioskami radnych zgłaszanymi 
podczas obrad poszczególnych komisji proponuje się zmianę sposobu wyliczania diet poprzez 
zastąpienie wskaźnika kwoty minimalnego wynagrodzenia (1386 zł w bieżącym roku, 1500 zł 
w przyszłym roku) wskaźnikiem odpowiadającym 78% (na wniosek Klubu Radnych 
Mniejszości Niemieckiej zarząd przychylił się do rezygnacji z pierwotnej propozycji 75%) 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (1377,84 zł = 78% z 1766,46 zł czyli kwota przyjęta w projekcie 
budżetu państwa na 2012 rok), przy zachowaniu ustalonego dotąd mnożnika wynikającego z 
funkcji pełnionych w radzie, jako odpowiadającego wymaganiom ustawy dotyczącym 
wartościowania diety w zależności od funkcji. Ustalenie wysokości podstawy naliczania diet 
w oparciu o proponowany wskaźnik pozwoli na uzależnienie w przyszłości wysokości diet od 
kondycji finansów publicznych, wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz wzrostu 
gospodarczego kraju, co znacząco wpłynie w opinii publicznej na postrzeganie sposobu 
ustalania diet jako adekwatnego do możliwości budżetowych. Przyjęcie uchwały spowoduje 
obniżenie wydatków na diety radnych w 2012 roku o około 26800 zł w porównaniu do 
wydatków, jakie byłyby konieczne do poniesienia przez budżet przy niepodejmowaniu 
niniejszej uchwały. Dodatkowo znalazł się w projekcie uchwały zapis w §4 ust. 4 
„Zmniejszenia, o których mowa w ust. 3, stosuje się, gdy Radny został powiadomiony o 
posiedzeniu najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym jego terminem." 
 Radny Albert Macha zwrócił uwagę do uzasadnienia aby wprowadzić zmianę w zapisie 
z: „zamrożenie diet na poziomie zbliżonym do ich obecnej wysokości”  na „utrzymanie (…)”.  
 Starosta w imieniu zarządu zadeklarował poprawę uzasadnienia w zgłoszonym zakresie. 
 Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na fakt, iż mnożniki pozostały bez zmian, nadal 
pozostała wielka różnica pomiedzy dietą radnego funkcyjnego (np. przewodniczący rady) 
a radnym bezfunkcyjnym co zapewne spowoduje zdaniem radnego w kolejnych latach 
ponowne podejmowanie uchwały w tym zakresie. 
 Starosta przypomniał o wskaźnikach dla diet w poprzednich kadencjach, kiedy to m.in. 
dla przewodniczącego rady wskaźnik wynosił 190% a dla radnego bezfunkcyjnego 0,75 %, 
natomiast ograniczenie wysokości diet odnosi się do wskaźnika na którym oparto teraz dietę 
– starosta raz jeszcze omówił wyliczenia. 
  
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu. 
 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym – uchwała Nr XIV/102/2011. 
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c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 r.– autopoprawka z dn. 

22.12.2011 r. 
 

 Zmiany w budżecie na 2011 rok omówiła Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot; 
zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.060 zł, co jest spowodowane: 
1. zmniejszeniem w 2011 r. wydatków na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój bez 

barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” 
o kwotę 21.660 zł. o tą samą kwotę zwiększa się wydatki  realizowane w 2012 r., 

2. zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.800 zł oraz 
wydatków statutowych o kwotę 2.600 zł w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krapkowicach. Zmniejszenia dokonuje się  ze względu na 
zwrot środków zapożyczonych z budżetu Powiatu na finansowanie bieżącej 
działalności PZdsOoN. 

  
 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
nie wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 
  
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 
rok. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIV/103/2011 
 

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

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

 
Projekt ww. uchwały omówiła skarbnik, zwracając uwagę radnych na zmiany w projektach 

- zmniejsza się limit wydatków na zadaniu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”  
o kwotę 425.000 zł w roku 2011 zostaną sfinansowane przez lidera (Województwo Opolskie) 
oraz wprowadza się zmiany w limicie wydatków w projekcie pn. „Szansa na rozwój bez barier 
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” w następujący 
sposób: 

a) rok 2011 w kwocie 11.070 zł, 
b) rok 2012 w kwocie 428.960 zł 

  
 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
nie wniósł uwag do powyższego materiału, komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 
  
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych 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. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIV/104/2011. 
 

Głos zabrał zaproszony na sesję Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina, informując na 
wstępie, iż rada Gminy Gogolin w dniu 29 grudnia uchwaliła budżet na 2012 rok 
podsumowując w krótkiej wypowiedzi założenia powzięte w budżecie dla Gminy Gogolin. 
Burmistrz podziękował za kalendarz powiatowy, jednakże zwrócił uwagę na fakt, 
że zamieszczony na nim herb Gogolina jest błędny, gdyż powinno się na nim znajdować 
7 a nie 5 kłosów.  Burmistrz zwrócił się z zapytaniami do Starosty Krapkowickiego: 

1. czy któraś z gmin powiatu krapkowickiego przystąpiła do zimowego utrzymania dróg? 
(Burmistrz zadeklarował udział w tym przedsięwzięciu po zreorganizowaniu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego w nowym 
2012 roku) 

2. czy będą środki w 2012 roku w budżecie powiatu na szczepienia HPV? 
3. czy przystąpimy do wspólnego wypracowania strategii (na podstawie strategii Europa 

2020 - Polska 2030) tak aby powiat krapkowicki nie został przydzielony do 1 z 5 
subregionów (typowany do  Kędzierzyna – Koźla) – wnioski dotyczące racjonalnego 
wydania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020, 

4. nie udało się na wniosek burmistrza o przesadzenie lub nasadzenie następcze dla 
3 cisów znajdujących się w centrum miasteczka Gogolin – prośba została 
wystosowana ze względu na jubileusz 45 lecia nadania praw miejskich i odsłonięcia 
pomnika Karolinki i Karlika oraz oddanie w 2012 roku Gminnego centrum Kultury 
wraz z infrastrukturą – burmistrz zawnioskował o wspólną decyzję lub projekt 
starostwa na nasadzenie zastępcze, którego dokona Gmina Gogolin. 

Burmistrz podziękował staroście za dobrą współpracę jednostek organizacyjnych powiatu 
z Gminą Gogolin, podziękował za współpracę z zarządem złożył wszystkim życzenia 
noworoczne. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 

e) uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r. - autopoprawka z dn. 

29.12.2011 r., 

 
Przewodniczący Rady przypomniał, iż na mocy uchwały nr XXXVIII/209/2010 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Powiatu Krapkowickiego – zgodnie z §11 - będzie rozpatrywany, omawiany 
i przyjmowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2012 rok . 
1) Planowany budżet Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok jest budżetem deficytowym. 
Planowany deficyt budżetu wynosi 548.280 zł. Dochody i wydatki budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2012 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania 
w poprzednich latach, przede wszystkim w roku 2011 starosta rozpoczął omawianie projektu 
uchwały. W projekcie uchwały przyjęto następujące założenia: 

− ze środków subwencji oświatowej finansuje się wydatki w działach 801 "Oświata  
i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", oprócz wydatków na udzielenie 
dotacji (2.000 zł w rozdziale 85495) i organizację obozu piłkarskiego (32.000 zł  
w rozdziale 85412). Dochody uzyskiwane przez szkoły z tytułów określonych przez Radę 
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Powiatu Krapkowickiego, będą gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów. 
Dochody te będą przeznaczone na wydatki szkół, na cele określone przez Radę Powiatu 
Krapkowickiego.  

− na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się dotacje uzyskane 
na ten cel od Wojewody Opolskiego. W 2012 r. zaplanowano udzielenie wsparcia dla 
policji na sfinansowanie dodatkowych patroli w powiecie krapkowickim; 

− zaplanowana w budżecie na 2012 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 340.000 zł; 

− zaplanowane na 2012 rok kwoty rezerw celowych wynoszą łącznie722.000 zł; 

− w 2012 r. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznacza się kwotę 49.320 
zł, co stanowi 10% kosztów ich działalności; 

− na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 650.000 zł. Podziału tej kwoty na 
poszczególne zadania na drogach Zarząd Powiatu dokona po uchwaleniu budżetu; 

− na inwestycje na drogach powiatu zaplanowano kwotę 80.000 zł, na budowę wagi dla 
samochodów ciężarowych w Kamionku.  

− diety radnych zaplanowano w kwocie 300.000 zł. 
Starosta zwrócił uwagę radnych na ogólną sytuację gospodarczą kraju oraz krajów strefy 
euro oraz możliwość wystąpienia kryzysu czyli ta „niepewna przyszłość” w tworzeniu 
budżetu powiatu; zaś „pewna przyszłość”, którą także brano pod uwagę podczas prac nad 
budżetem to reguła wydatkowa, która będzie obowiązywać od 2014 roku. Starosta zwrócił 
uwagę radnych na coroczny drastyczny spadek dochodów bieżących powiatu głównie 
z tytułu udziału własnego z podatku CIT od osób prawnych (dochód bieżący wynosił: 2008 ok 
5,5 mln zł, rok 2009 ok 2,9 mln, rok 2010  ok 2,09 mln zł, rok 2011 400 tyś. zł). Powiat 
Krapkowicki jest najbiedniejszym powiatem zgodnie z tabelą przygotowaną przez 
ministerstwo finansów - „rozdzielanie rezerwy części wyrównawczej subwencji ogólnej” przy 
uwzględnieniu dochodów bieżących I-wszego półrocza 2011 roku na 1 mieszkańca w Polsce. 
Starosta scharakteryzował sytuację finansową dochodów bieżących na 1 mieszkańca powiatu 
krapkowickiego na tle innych polskich powiatów. 
Na 2012 rok zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie 887.189 zł. Środki te przeznacza 
się na wykup drugiej transzy obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 r. oraz na spłatę 
raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 27.189 zł. Zarząd wraz ze skarbnikiem w oparciu o plany 
wydatków oraz w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne wydziały 
Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu wydatków starał się tak 
skonstruować tego roczny budżet aby uwzględnić najważniejsze potrzeby wynikające z zadań 
nałożonych ustawami na Powiat Krapkowicki. „Ten budżet jest gotowy (…) do realizacji 

sztandarowej inwestycji - budowy nowego ZOL-u, ona rozpocznie się w przyszłym roku (…) 

potrzebujemy czasu aby wszystko dokładnie zaplanować (…)”. 
Zarząd założył w budżecie obniżenie wydatków bieżących starostwa o 200.000 zł przy 
utrzymaniu podwyżek i podwyższeniu funduszu płac  (wniosek w tym zakresie radnego 
Alberta Machy). Starosta wspomniał o oszczędnościach (m.in. na papierze, kserokopiarkach, 
przesyłkach listowych) jaki zarząd chce wypracować przez zakup laptopów dla radnych oraz 
przez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie – jest złożony w tej 
kwestii projekt do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - dofinansowanie ze środków 
budżetowych państwa ma być w wysokości 75%.   
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.095.000 zł i w całości stanowić będą 
dochody ze sprzedaży mienia stanowiącego własność Powiatu. W 2012 r. zaplanowano 
sprzedaż  nieruchomości przy ulicy Piastowskiej w Krapkowicach. „ (…)Na wszelki wypadek 
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nie zakładamy dochodów ze sprzedaży Kozielskiej, ze sprzedaży mniejszych działek na 

Kozielskiej, z dysponowania budynkiem po Powiatowym Zarządzie Dróg, ewentualnie jeszcze 

z Willą Ella(…)”. Zarząd zaplanował sprzedaż dwóch nieruchomości, których dochodów nie 
zaplanowano w budżecie na 2012 rok tj. szpital wraz z budynkiem pediatrii przy ul. 
Kozielskiej w Krapkowicach – trwa procedura ogłaszania przetargu oraz sprzedaż części 
budynku przy ul. 3-go Maja – nawiązywane jest porozumienie z Andrzejem Kasiurą 
Burmistrzem Krapkowic w kwestii sprzedaży i zapłaty. W projekcie budżetu zaplanowane 
zostały też zadania inwestycyjne - m.in. budowa Zakładu Opieki Leczniczej w Krapkowicach. 
Suma wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 r. będzie wynosić 2.931.306 zł. 
Zarząd przyjął stanowisko na przyszłe lata stopniowego zwiększania dotacji dla podmiotów 
spoza sektora finansów publicznych. 

Komisje Stałe Rady Powiatu Krapkowickiego nie zgłosiły żadnych wniosków do projektu 
budżetu. 

Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej zgłosił zmiany w zakresie dotacji z zakresu kultury 
i dofinansowania do zabytków oraz sportu – wniosek jest niemożliwy do uwzględnienia w tej 
formie ze względu na wyłączną kompetencję zarządu do finansowania wzrostu wydatków z 
deficytu, jednakże został przyjęty przez zarząd w dniu 27 grudnia 2011 r.; wniosek o 
zwiększenie dotacji na kulturę o 10 tyś zł jest bezprzedmiotowy – zarząd z własnej inicjatywy 
przyjął tę dotacje do projektu budżetu w dniu 22 grudnia 2011 r. Wniosek o dotację na sport 
dotyczy nie 20 tyś. zł, a 17 tyś. zł, gdyż zarząd wcześniej z własnej inicjatywy podniósł o 
kwotę 3 tyś zł.; zwiększenie o 15 tyś. zł na zabytki jest całkowicie zasadne podsumował 
starosta i  jednocześnie poprosił radnych o zajrzenie do dokumentów w sprawie audytu na 
termomodernizację budynku przy ulicy Szkolnej w Krapkowicach, które radni otrzymali przed 
sesją omawiając poszczególne warianty audytu. 

Skarbnik omówiła główne założenia budżetu na podstawie projektu uchwały: ustala się 
dochody budżetu w łącznej wysokości 34.149.355 zł, w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości 32.054.355 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 2.095.000 zł, 
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 35.449.635 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 32.518.329 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku 

budżetowym, zgodnie z zawarta umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Powiat w wysokości 110.000 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.931.306 zł,. 
Deficyt budżetu wysokości 1.300.280 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.300.280 zł. 

Ustala się: 
1) przychody budżetu w łącznej wysokości 2.187.469 zł, 
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 887.189 zł, 
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł, 
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 728.000 zł, w tym na: 

1) cele oświatowe w kwocie 250.000 zł, 
2) cele pomocy społecznej w kwocie 210.000 zł, 
3) zarządzanie kryzysowe w kwocie 68.000 zł, 
4) cele inwestycyjne w kwocie 200.000 zł. 
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Skarbnik omówiła poszczególne zmiany, które ujęte są w uzasadnieniu do projektu uchwały, 
a były wprowadzane przez zarząd do projektu budżetu na 2012 rok na przestrzeni czasu od 
otrzymania przez radnych materiałów do dnia sesji. 
 
2) Przewodniczący rady wystosował do odczytania sentencji opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok w wiceprzewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego 
(opinia RIO w załączeniu do protokołu).  
 
3) Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
nie wniósł uwag do projektu omawianej uchwały, członkowie po szczegółowej analizie 
materiału i intensywnej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2012 
rok. 
Radny Stanisław Burkat zawnioskował o podanie do publicznej wiadomości przebiegu 
głosowania w poszczególnych komisjach nad  projektem omawianej uchwały. W wyniku 
przeprowadzonej dyskusji przewodniczący rady podsumował wniosek radnego Burkata 
informując, iż to przewodniczący komisji ma zadecydować czy będą wystawiać opinię ogólna 
czy z podziałem na głosy. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Helga Bieniusa poinformowała, iż komisja 
podczas głosowania pierwotnej wersji budżetu przyjęła go 3 głosami za przy 
2 wstrzymujących; po omówieniu autopoprawek, które zreferowała wicestarosta Sabina 
Gorzkulla - Kotzot, projekt budżetu na 2012 rok został pozytywnie i jednomyślnie 
zaopiniowany. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisław 
Burkat zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2012 r. rozpoczął od podsumowania prac połączonych komisji „rozwoju” 
i „bezpieczeństwa”, które 4 krotnie spotkały się tylko w zakresie sprawdzenia wizualnego 
i omówienia stanu technicznego dróg powiatu krapkowickiego, który jest dalece 
niezadowalający, a w niektórych gminach katastrofalny podsumował przewodniczący 
Burkat. Wnioski z posiedzeń komisji połączonych zostały zapisane w formie tabelarycznej, 
zapoznał się z nimi starosta, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska zaznaczył, iż żaden z nich nie znalazł się w projekcie omawianej 
uchwały „(…) zarząd nas ignoruje, zarząd wie chyba lepiej, no tak jakby nasza praca nie była 

potrzebna (…)” radny przytoczył częściowo zakres prac zarządu oraz omówił plan budżetu na 
2012 rok:  brak inwestycji na drogach oprócz zaplanowanej wagi, brak planu podziału kwoty 
650 tyś zł zapisanej na bieżące utrzymanie dróg; członkowie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowali budżet powiatu na 2012 rok: 
1 głosem za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących. 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował, iż członkowie 
komisji nie zgłosili wniosków zmieniających kwoty w palnie budżetu, wyraził niezadowolenie, 
iż komisja pracowała na prowizorium z 15 grudnia br. i dopiero w dniu dzisiejszym radni 
otrzymali wersję z autopoprawkami, gdzie różnica na rezerwę celową – zarzadzanie 
kryzysowe pomiędzy wersją pierwotną a omawianą aktualnie - wynosi 5 tyś. zł, 
przewodniczący wyraził obawę, iż jest więcej zmian, o których radni nie zostali 
poinformowani. Członkowie po szczegółowej analizie materiału i intensywnej dyskusji 
pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2012 rok prz 2 głosach za i 1 głosie 
wstrzymującym. 
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Radny Joachim Kamrad – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłosił zastrzeżenia do 
wypowiedzi przewodniczącej komisji w kwestii głosowania komisji nad projektem budżetu, 
gdyż nie było głosowania nad projektem budżety tylko nad autopoprawkami, co stanowi 
zdaniem radnego zasadnicza różnicę. Przewodnicząca ww. komisji nie zgodziła się 
z informacją radnego Kamrada. Wicestarosta potwierdziła, iż głosowanie odbyło się nad 
wnioskiem Klubu Mniejszości Niemieckiej z wynikiem jednomyślnie za i nie przystąpiono 
ponownie do głosowania nad projektem budżetu. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak nie wniósł uwag do 
projektu omawianej uchwały, członkowie po szczegółowej analizie materiału pozytywnie 
zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2012 rok. 
 
4) Starosta w odniesieniu do wypowiedzi przewodniczącego komisji rozwoju odczytał 
fragment tekstu, który starosta przygotował do omawiania projektu uchwały budżetowej: 
„plan remontu dróg powiatowych zostanie opracowany na podstawie wniosków komisji; 

proponujemy przyjęcie w pierwszym kwartale roboczego planu remontów do roku 2014; 

w miarę możliwości przekwalifikowane w części na wydatki inwestycyjne; podstawą planów 

jest realizacja remontu technologią pozwalającą na skuteczną likwidację ubytków 

i długotrwały efekt; wydatki  na budowę dróg przy dofinansowaniu na obecnym poziomie, 

czyli braku tego dofinansowania są w naszej opinii nie rozwojowe; dodatkowe środki 

ze sprzedaży majątku w części przeznaczać na inwestycje na drogach”.  
 
5) Brak propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie 
uwzględnionych w projekcie budżetu. 
 
6) Starosta omówił zgłoszone autopoprawki do projektu uchwały stanowią załącznik do 
protokołu: 
-zwiększenie wydatków na dotację na zabytki o kwotę 15 tyś. zł – zrealizowanie wniosku 
Klubu Radnych MN 
-zwiększenie wydatków na dotację na sport o kwotę 17 tyś. zł– zrealizowanie wniosku Klubu 
Radnych MN 
-zwiększenie środków na termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej w Krapkowicach 
i realizację zadania w kwocie 1.225.000 zł 
 
7) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat wyraził zaniepokojenie podejściem zarządu, a raczej jego brakiem do 
wniosków połączonych komisji dotyczących stanu technicznego dróg powiatowych, brakiem 
jakichkolwiek informacji w projekcie budżetu na 2012 rok o inwestycjach na drogach, 
o braku podziału wyznaczonej w budżecie kwoty 650 tyś zł na wydatki remontowe; zdaniem 
radnego remont starostwa stanowi w projekcie budżetu najistotniejszy jego element 
z kwotą przeznaczoną na ten cel w wysokości 400 tyś. zł; radny wyraził opinię jako 
zdecydowanego przeciwnika do przedstawionego projektu budżetu na 2012 rok. 
Starosta w wypowiedzi nawiązał do systemu pracy zarządu w poprzedniej kadencji, którego 
członkiem był radny Stanisław Burkat i przez 4 lata na remonty dróg była przeznaczana 
kwota w wysokości około 650 tyś zł bez szczegółowego rozbicia, gdyż plan remontów dróg 
uchwala zarząd po uchwaleniu budżetu; plan remontu dróg będzie opierał się na wnioskach 
pracy komisji, starosta podziękował członkom komisji za przygotowany materiał i wnioski, 
które posłużą jako główny materiał podczas opracowywaniu planu remontu dróg 
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powiatowych. Członek zarządu Tomasz Sokołowski wyraził swoje odczucia w stosunku do 
wypowiedzi radnego S. Burkata czując się urażony, gdyż z racji wieku i zdobytego 
doświadczenia zawsze stara się postępować rozważnie, jak wiadomo zima robi największe 
spustoszenia w nawierzchni dróg, więc trzeba odczekać jeszcze trochę i racjonalnie podzielić 
kwotę na remonty dróg. 
Radny Albert Macha zgłosił, iż jest błąd w kwotach wydatków majątkowych (różne kwoty 
w projekcie uchwały: w §2 i w załączniku nr 3), radny podziękował za przyjęcie i realizację 
wniosku Klubu Radnych MN w sprawie zwiększenia dotacji na kulturę, sport i ochronę 

zabytków. Radny Albert Macha stwierdził, że przedstawiony projekt budżetu działa 
zdecydowanie na niekorzyść rozwoju powiatu: w 2011 - poprzedni zarząd - przeznaczył 
w budżecie na inwestycje prawie 10 mln zł, obecnie mamy tylko 2 mln zł, jest to budżet 
wybitnie stagnacyjny, nierozwojowy, oznacza zmniejszenie 5 – krotne dynamiki rozwoju 
powiatu. Proponowany budżet nie zawiera jakichkolwiek wskazań do zadań inwestycyjnych; 
w drogownictwie brak choćby kilku najważniejszych zadań. Obawa obecnego zarządu przy 
asekurowaniu się teorią rządu polskiego o ewentualnym kryzysie gospodarczym, jest 
całkowicie nieuzasadniona przy 6 mln nadwyżce w budżecie powiatu i przy planowanej 
sprzedaży nieruchomości – wówczas w budżecie będzie prawie 10 mln nadwyżki -  aż się 
prosi o dobrą inwestycję na rzecz rozwoju powiatu krapkowickiego. Albert Macha 
Przewodniczący Klubu Mniejszości Niemieckiej w podsumowaniu opiniowania projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok raz jeszcze 
podkreślił, iż proponowany budżet jest zdecydowanie, wybitnie stagnacyjny jest to budżet 
administracyjny, nierozwojowy, działający na niekorzyść rozwoju powiatu krapkowickiego. 
Na zakończenie swojego wystąpienia radny Albert Macha stwierdził z przykrością, iż z 

powyższych względów radni MN proponowanego budżetu poprzeć nie mogą. 
Starosta Krapkowicki w odpowiedzi: „(…)zgadzam się z głównymi tezami wygłoszonymi przez 

radnego Alberta Machę (…)”, jednakże nauczeni doświadczeniem poprzedników nie odważył 
się zarząd wpisać do projektu budżetu najważniejszej inwestycji na najbliższe lata – budowy 
nowego Zakładu Opieki Leczniczej, gdyż to wymaga wielu jeszcze formalności i sprawdzenia 
danych, przeprowadzenia analiz aby nie popełnić błędu – do końca 1-wszego kwartału 
przeprowadzone będzie studium wykonalności. Starosta zakwestionował nazwanie budżetu 
stagnacyjnym i przytoczył cytat z przed dwóch lat: „zadłużyliśmy się już mocno na inwestycje, 

moglibyśmy zadłużać się jeszcze bardziej, ale trzeba myśleć o zachowaniu płynności 

finansowej powiatu w latach następnych” – cytat z wypowiedzi starosty Alberta Machy, z 
którym zgadza się obecny Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. W odniesieniu do inwestycji 
na drogach, do tej pory nie zdarzył się remont drogi powiatowej, który kosztowałby powiat 
więcej niż 25% wartości inwestycji, aż do tego roku; obecnie nie ma takiej możliwości – 
komentuje temat starosta  - w chwili obecnej jest złożony 1 projekt na schetynówkę i powiat 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 8,62 % wartości inwestycji; jeżeli rada uważa, że jest 
inaczej, to starosta prosi o wniosek, nad którym zarząd się pochyli. „(…)zmieniły się czasy, 

zmieniły się źródła dofinansowania, zmieniły się realia, budowanie dróg nie prowadzi nas do 

rozwoju powiatu jeżeli za drogę wartą 3 mln trzeba zapłacić 3 mln zł (…)” – podsumował 
Maciej Sonik Starosta Krapkowicki prosząc Klub MN o poparcie proponowanego budżetu 
i deklarując jednocześnie przedstawienie przez zarząd do końca 1-wszego kwartału 
dokumentacji, która pozwoli na rozpoczęcie dyskusji ile milionów zł w 2012 roku a ile w 2013 
jest potrzebne wydać na nowy ZOL, aby można go oddać do użytku pod koniec 2013 roku. 
Radny Harald Brol również nie popiera projektu budżetu jak poinformował w komentarzu, 
ale tylko ze względu na brak umieszczenia w nim inwestycji na Zakład Opieki Leczniczej.  



 12

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na jaki cel z zakresu dotacji na 
kulturę - przeznaczana jest kwota 10 tyś zł dla gmin, w odpowiedzi od starosty usłyszał, iż na 
dofinansowanie organizacji dożynek (od 5 lat corocznie jest przyznawana). 
Radny Stanisław Burkat jest po rozmowach z burmistrzami i wójtami naszego powiatu, 
którzy już uchwalili budżet na 2012 rok i nie ujęli w nich niestety remontów na drogach czy 
chodnikach – partycypacja w kosztach, gdyż nie otrzymali ze strony powiatu żadnych 
informacji o planowanych remontach na drogach powiatowych. 
W odpowiedzi na powyższe głos zabrała wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot informując 
radnych, iż zarząd jest w stałym kontakcie z gminami w zakresie ewentualnych remontów 
dróg i chodników; gmina Gogolin na zapytanie powiatu o ewentualną współpracę finansową 
przy remontach dróg odpowiedziała pisemnie, iż na 2012 rok ma przewidziane inne wydatki 
oraz z uwagi na ograniczony budżet nie będzie mogła partycypować w kosztach. 
Wicestarosta zwróciła uwagę radnych na inny temat – w 2012 roku oświata będzie bardziej 
determinować budżety zarówno gminne jak i powiatowe także piecza zastępcza w tym roku 
odgrywa ważna rolę w budżetach powiatów. Obecna sytuacja gospodarcza kraju i Europy 
stawia takie, a nie inne wymagania w stosunku do tworzących budżety na szczeblu 
gminnym, powiatowym czy wojewódzkim „(…) ostatnie lata były złotym okresem dla 

inwestowania i pozyskiwania funduszy unijnych (…)”; szansa ta zdaniem wicestarosty nie 
została wykorzystana przez poprzedni zarząd. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Witold Rożałowski w odniesieniu do 
wypowiedzi radnego Stanisława Burkata poinformował, iż rada miejska uchwaliła budżet na 
2012 rok, który zawiera podobne założenia jak proponowany budżet dla powiatu 
krapkowickiego, w doniesieniu do remontów dróg Gmina Krapkowice nie przyjęła, żadnych 
konkretnych decyzji zostały przeznaczone kwoty na remonty cząstkowe dróg, decyzje w tym 
zakresie będą podejmowane na najbliższych komisjach prawdopodobnie przed sesją lutową. 
 
8) Przewodniczący rady Roman Chmielewski zarządził głosowanie autopoprawek: 
1. podniesienia kwot na poszczególnych już wcześniej wymienionych paragrafach. 

Zmiany zostały w obecności 18 radnych przyjęte 17 głosami za  przy 1 głosie 
wstrzymującym. 

2. Zgłoszona przez zarząd zmiana kwoty zapisanej w WPF i budżecie na 2012 rok  z 500 
tyś. zł na 1.220.000 zł na inwestycję: termomodernizacja budynku przy ulicy Szkolnej 
w Krapkowicach. W obecności 18 radnych, zgłoszona autopoprawka została przyjęta 
12 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących. 
 

9) Brak pozostałych zgłoszonych wniosków – głosowanie nie odbyło się.  
 
10) Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2012 r. 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za, 4 przeciwko 
i 4 wstrzymującymi – uchwała Nr XIV/105/2011. 
 
Starosta podziękował radnym, którzy pomimo zapowiedzi nie zagłosowali przeciwko 
projektowi budżetu na 2012 rok, tylko wstrzymali się do głosu oraz pozostałym radnym za 
głos poparcia. 
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 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 

f) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 r. - autopoprawka z dn. 

29.12.2011 r., 

 
Obrady opuścił radny Albert Macha, pozostało 17 radnych. 

 
Komentarz do omawianego materiału udzieliła Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot: 

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2023. W ”Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2012 do 2021” przyjęto dane dotyczące 
wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu 
Krapkowickiego wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu sporządzonych na dzień 
31.12.2009, 31.12.2010 i 30.09.2011 r.  
W/w dane dotyczące roku 2012 ujęto w kwotach wynikających z projektu budżetu na 2012 r. 
Dane dotyczące roku 2013 i lat następnych przyjęto z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny, na podstawie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz planu na 
2012 r. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że dochody Powiatu Krapkowickiego wzrastać 
będą w latach 2013 i następnych o 3% rocznie, natomiast wydatki o 2% rocznie.  W latach 
2013 i następnych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia powiatu. Wieloletnia 
Prognoza Finansowa została utworzona na okres realizacji przedsięwzięć. Wybrane pozycje 
WPF: 

1. Dochody ogółem – w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów bieżących 
o 3% rocznie. W dochodach majątkowych zaplanowano w 2012 r. dochody 
ze sprzedaży majątku, w kwocie 2.095.000 zł. W roku 2013 dochody bieżące 
powiększono o kwotę 600.000 zł stanowiącą dochody z tytułu najmu pomieszczeń na 
działalność medyczną dla KCZ w Krapkowicach. 

2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – w kolejnych latach 
przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2% rocznie. W roku 2013 przyjęto spadek 
wydatków na wynagrodzenia o kwotę 200.000 zł, ze względu na zmniejszenie 
środków pozyskanych przez powiat z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń 
pracowników PUP, a także spadek pozostałych wydatków bieżących o kwotę  
500.000 zł w związku z wypłatą wszystkich zwrotów nadpłat za wydane karty 
pojazdów w 2012 roku. 

3. Obsługa długu (wydatki i rozchody): 
1) wydatki związane z obsługą długu obliczono corocznie w wysokości 7% kwoty 

pozostałej do zapłaty z roku poprzedniego, oraz doliczono kwotę odsetek 
za spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 

2) rozchody zostały zaplanowane według harmonogramu wykupu obligacji, 
wynikającego z umowy zawartej z bankiem, oraz harmonogramem spłat rat 
kapitałowych w związku z zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Prognozę spłaty długu Powiatu Krapkowickiego opracowano do roku 2023, tj. na okres 
spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Krapkowicki z tytułu wyemitowanych  
w 2009 r. obligacji na kwotę 11.000.000 zł, oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 611.901 zł. 
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Prognoza kwoty długu wskazuje źródła finansowania długu w poszczególnych latach. Zawiera 
również wyliczenia wskaźników zadłużenia. 
 

 Przewodniczący rady wystosował do odczytania sentencji opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego wiceprzewodniczącego rady 
Mariusza Pieszkałę (opinia RIO w załączeniu do protokołu). 
 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na 2012 r. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 2 głosach 

wstrzymujących – uchwała Nr XIV/106/2011. 
 

g) zmiany uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 

2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2011, 

 

Projekt omawianej uchwały został rozszerzony o 2 pkt w stosunku uchwały 

Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego podjętej w dniu 8 grudnia 2011 roku jak 
poinformowała skarbnik Brygida Gruchot: 1. Dostawa i montaż bram przemysłowych do 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia w kwocie 22.998 zł; 2. Opracowanie dokumentacji 
projektowej w celu uzyskania pozwolenia na realizację zadania pn. „Odbudowa muru 
obronnego wraz z rewitalizacją terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach” w kwocie 6.150 zł. 
 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2011 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIV/107/2011. 

 
h) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą ,,Kraina św. Anny w wyobraźni 

i rzeczywistości”, 

 
Wicestarosta omówiła projekt uchwały przypominając radnym, iż zarówno projekt pn. 

,,Kraina św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości” jak i projekt pn. ,,Poznajemy Krainę 
św. Anny” zostały zapowiedziane i zrelacjonowane na poprzedniej sesji. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą ,,Kraina 
św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości”. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIV/108/2011. 

 
i) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą ,,Poznajemy Krainę św. Anny”. 

 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą 
,,Poznajemy Krainę św. Anny”. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XIV/109/2011. 
 
 

 

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

Krapkowickiego. 

 
Radny Joachim Kamrad podziękował za otrzymane w formie pisemnej odpowiedzi 

na zgłoszone prośby i pytania oraz poprosił o informację jaka jest decyzja wykonawcy 
w zakresie Kujaw. 

Radny Stanisław Burkat zwrócił się z zapytaniem o projekt  i kosztorys inwestorski 
na wagę do ważenia pojazdów w Kamionku. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się do zarządu o odpowiedź na pismo wysłane do starostwa 
w dniu 10 października 2011 r. 
W odniesieniu do zapytania radnego J. Kamrada odpowiedzi udzieliła wicestarosta 
informując, iż wykonawca w odniesieniu do Kujaw jest nastawiony pozytywnie do 
zgłoszonych uwag i zostanie „to wykonane”; kosztorys inwestorski i projekt na wagę zostaną 
złożone w dniu 30 grudnia do starostwa; odpowiedź dla radnego J. Mikusa jest 
przygotowana i w dniu 30 grudnia zostanie przesłana na adres domowy radnego. 
 
Ad. 4. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radna Helga Bieniusa wyraziła swój żal w stosunku do potraktowania jej radnej i osoby 

kompetentnie wykonującej powierzony jej mandat i obowiązki jako przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu przez radnego Joachima Kamrada w odniesieniu do 
zakwestionowania podanych przez przewodniczącą wyników głosowania na posiedzeniu 
komisji nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok. Radna raz jeszcze przypomniała 
procedurę głosowania na projektem podając wyniki głosowania wraz z nazwiskami radnych 
zaznaczając, iż odniosła wrażenie, ze głosowanie nad autopoprawkami było jednocześnie 
głosowaniem nad całością omawianego materiału w zakresie projektu budżetu oraz zwróciła 
się do radnego Joachima Kamrada dlaczego nie zakwestionował głosowania podczas 
posiedzenia komisji tylko czekał z tym do sesji? Radny Joachim Kamrad podtrzymał 
stanowisko, iż głosowanie nad projektem budżetu z ujętymi  już autopoprawkami zgodnie 
z  wrażeniem radnego na komisji oświaty nie odbyło się. W odczuciu radnego Ryszarda 
Reszczyńskiego członka komisji oświaty głosowanie podczas komisji również odbyło się 
łącznie autopoprawki wraz z całością projektu budżetu na 2012 rok, radny zgłosił wniosek 
formalny o powołanie podkomisji do sprawy utworzenia regulaminu pracy rady powiatu, 
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który to usprawni przeprowadzenie obrad rady i zaoszczędzi czas radnych. Radny J. Kamrad 
zwrócił się z zapytaniem do Mecenas Urszuli Kolasińskiej „czy my jako komisja w takim razie 

jesteśmy władni głosować sobie, ze tak powiem nad projektem przedstawionym, a potem 

głosować nad drugim projektem po poprawkach – poprawki sami możemy sobie wnieść jako 

komisja do budżetu i  głosować nad całością?” Głosowanie nad projektem uchwał podczas 
posiedzeń komisji leży w gestii samych członków komisji, ale zdaniem mecenas powinno 
odbywać się analogicznie jak podczas sesji. 
Starosta nawiązał do wypowiedzi Burmistrza Gminy Gogolin Joachima Wojtali w kwestii 
zadanych pytań podczas wystąpienia i oznajmił, że umówił się z burmistrzem na rozmowę 
w styczniu 2012 roku; starosta poinformował, iż na sezon zimowy czyli do kwietnia 2012 
roku zostaną ogłoszone przetargi na zimowe utrzymanie dróg w gminie Gogolin, na następny 
sezon wznowione zostaną rozmowy z włodarzami gminy Gogolin; w kwestii szczepionek HPV 
starosta przypomniał, iż czekamy na opinię instytucji zajmującej się tą kwestią; gmina 
Gogolin złożyła wniosek o pozwolenie na usunięcie cisów z centrum miasteczka, wniosek nie 
spełniał wymogów formalnych – gmina nie mogła określić w jaki sposób krzewy będą 
kolidowały z inwestycją gdyż nie posiada projektu – zgodnie z prawem nie można było 
wyrazić zgody na usuniecie lub przesadzenie krzewów. 
Przewodniczący rady zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie w formie pisemnej 
i złożenie w Biurze Rady wniosków do planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2012 
rok, przewodniczący poszczególnych komisji stałych rady mają przygotować sprawozdanie 
z działalności komisji za 2011 rok oraz plany pracy swoich komisji na 2012 rok uzupełnił 
przewodniczący rady Roman Chmielewski. 
Wiceprzewodniczący Rady Józef Bukowiński złożył wszystkim zebranym, radnym 
pracownikom starostwa podziękowania za włożoną pracę w sprawne działanie rady powiatu 
oraz przekazał serdeczne życzenia noworoczne. 
Wicestarosta zgłosiła wniosek aby na przyszłość dochować procedury w udzielaniu głosu 
gościom podczas obrad rady powiatu w odniesieniu do herbu Gminy Gogolin to został on 
w takiej formie przekazany do powiatu 12 lat temu i nie zgłoszono w tym zakresie przez ten 
cały okres żadnych poprawek i zmian. 
Przewodniczący Rady zadeklarował spełnienie w tej kwestii woli rady i wypracowanie 
jakiegoś stanowiska obowiązującego na przyszłość. 
Zdaniem starosty powinien znaleźć się punkt w porządku obrad dla wystąpień gości lub np. 
w sprawach regulaminowych. 
Radny Krystian Komander jako doświadczony w pełnieniu funkcji przewodniczącego rady 
zaproponował aby w wyjątkowych sytuacjach zaproponować zabranie gościom głosu 
i później ogłosić przerwę w obradach, radny wyraził chęć w uczestnictwie w podkomisji do 
utworzenia regulaminu pracy rady powiatu. 
Starosta zaproponował reaktywowanie komisji statutowej w celu uporządkowania zapisów 
i w tym miejscu wprowadzenie regulaminu pracy rady. 
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Pieszkała zaproponował aby gościom udzielać głosu 
w trakcie obrad i umożliwić staroście automatycznie udzielenie odpowiedzi na ewentualne 
pytania. 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu 

Krapkowickiego Roman Chmielewski złożył życzenia noworoczne oraz podziękował 
wszystkim za przybycie i udział w obradach; przewodniczący zamknął obrady XIV Sesji Rady 
Powiatu Krapkowickiego. 
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