
 1

Protokół Nr XV 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 20.01.2012 r. 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w sali nr 40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1615 i trwały do godz. 1740.  
W Sesji uczestniczyło ogółem 15 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu. 

Ponadto w Sesji uczestniczyli pracownicy starostwa powiatowego (według listy 
załączonej do niniejszego protokołu). 
 

Ad. 1. Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 
posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych radnych oraz pracowników starostwa 
powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 
Przewodniczący podziękował za przybycie, gdyż sesja została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym z powodu konieczności podjęcia uchwały, przewodniczący odczytał porządek 
obrad. 

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

Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok. 

 
Starosta wypowiedź rozpoczął od podziękowania radnym za przybycie oraz przeprosił 

za „nadzwyczajność nadzwyczajnego posiedzenia” oraz poinformował o konieczności 
zwołania sesji nadzwyczajnej w celu omówienia i podjęcia ww. projektu uchwały, starosta 
poprosił Skarbnika Powiatu Brygidę Gruchot o przedstawienie tematu. 
I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.948 zł, co jest spowodowane podjęciem 

uchwał na poprzedniej sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.: 
1) wprowadzeniem do budżetu w rozdziale 85204 dochodów w kwocie 10.040 zł,  

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Poznajemy Krainę św. Anny"; 

2) wprowadzeniem do budżetu w rozdziale 92105 dochodów w kwocie 3.908 zł,  
w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Kraina św. Anny w obiektywie 
i rzeczywistości"; 

II. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 22.545 zł, co jest spowodowane:  
1) zwiększeniem w rozdziale 85204 wydatków statutowych o kwotę 11.346 zł (kwota 

stanowi wkład własny do zadania) oraz wydatków na wynagrodzenia o kwotę  4.400 zł. 
Środki przeznacza się na organizację trzytygodniowego wyjazdu na Górę św. Anny dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat umieszczonych w rodzinach zastępczych, 
realizowanego w ramach projektu  pn. „Poznajemy Krainę św. Anny"; 

2) zwiększeniem w rozdziale 92105 wydatków statutowych o kwotę 6.799 zł. Środki 
przeznacza się na organizację konkursów: fotograficznego pn. „Kraina św. Anny 
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w obiektywie" oraz plastycznego „Gdyby Monet.. mieszkał w Krainie św. Anny", 
realizowanego w ramach projektu pn. „Kraina św. Anny w obiektywie i rzeczywistości".  

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zmniejsza się w rozdziale 75075 wydatki 
statutowe o kwotę 4.000 zł, tworząc w rozdziale 80132 wydatki statutowe w kwocie 4.000 zł. 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynajęcia środka transportu dla 
uczniów Szkoły Muzycznej i ich opiekunów do miejscowości Zawoja. Wyjazd nastąpi w dniu 
22.01.2012 r. 

Radny Albert Macha zakwestionował wysokość kwoty za transport do Zawoji, która 
w opinii radnego jest za wysoka. Wicestarosta wyjaśniła wątpliwości zgłoszone przez 
radnego Alberta Machę: autokar zawozi dzieci zostawia na tydzień i wraca, po upłynięciu 
wyznaczonego terminu jedzie po dzieci i przywozi do Krapkowic tak więc pokonuje trasę 
4 krotnie. Radny Jerzy Mikus zwrócił się o poprawę zapisu w uzasadnieniu do projektu 
uchwały zamiast „trzytygodniowego wyjazdu”, powinno być „trzydniowego wyjazdu na 
Górę św. Anny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat umieszczonych w rodzinach 
zastępczych, realizowanego w ramach projektu  pn. „Poznajemy Krainę św. Anny". Radny 
Joachim Kamrad zwrócił uwagę na kwotę 4.400 zł  jako wysoki wydatek na wynagrodzenia 
dla opiekunów podczas 3 dniowego pobytu u na Górze św. Anny dla dzieci i młodzieży. 
Wicestarosta wskazała fakt, iż są to dzieci często niepełnosprawne, wymagające specjalnej 
troski opiekunów, starosta w uzupełnieniu przypomniał, iż projekt pn. „Poznajemy Krainę 
św. Anny" oraz pn. „Kraina św. Anny w obiektywie i rzeczywistości" były omówione 
i uchwałami podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2011 nie budząc wówczas wątpliwości co do 
zasadności kwot. 
 

Obrady opuścił radny Tomasz Sokołowski; pozostało 14 radnych.  
 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2012 rok. 

 
W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XV/110/2012. 

 

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

          Krapkowickiego. 

 

Zapytanie radnego Joachima Kamrada do usłyszanej w Radiu Opole wypowiedzi starosty 
w sprawie ubezpieczenia KCZ – prośba radnego o wyjaśnienia w sprawie. 

Starosta omówił temat: 16 stycznia odbył się Konwent Starostów województw 
Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Starostowie debatowali nad konsekwencjami zmian, 
jakie wprowadza ustawa o działalności leczniczej, dotyczących obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności szpitala z tytułu zdarzeń medycznych. Wśród zaproszonych 
gości był Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc. Zgodnie z zapisami nowej ustawy, każdy szpital – 
poza opłacaną dotąd składką OC – musi się dodatkowo ubezpieczyć od odpowiedzialności 
z tytułu zdarzeń medycznych. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w skali kraju ubezpieczenie 
to może kosztować szpitale około 440 do 480 mln zł, co wynika z analizy ryzyka i ofert 
potencjalnych ubezpieczycieli, a w zasadzie PZU, jedynego ubezpieczyciela, który z ofertą 
ubezpieczeń wystąpił. Przedstawiciele Konwentu zwrócili uwagę, że w chwili obecnej brak 
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jakichkolwiek podstaw do oszacowania wysokości potencjalnych roszczeń, a proponowane 
w ofertach ubezpieczenia dla szpitali bardzo wysokie stawki składek są niewspółmierne do 
skali szkodowości tych placówek. Starosta poinformował, iż podczas Konwentu 
zaproponował przeanalizowanie możliwości powołania towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość tworzenia 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Starosta scharakteryzował działalność „tuw”. 
Proponowana forma wydaje się optymalna dla szpitali, które w ostatnich latach nie miały 
żadnych roszczeń odszkodowawczych i nie są obciążone wysokim ryzykiem, a do takich 
należy m.in. placówka w Krapkowicach. – W przypadku małej liczby roszczeń, kwota raz 

włożona do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, później jest tylko uzupełniana. 

Z pewnością składka ubezpieczeniowa nie byłaby tak wygórowana, jak ta proponowana 

przez PZU (dla KCZ kwota w wysokości 300.000 zł) – tłumaczył starosta. Taka forma 
wzajemnych ubezpieczeń ma dodatkowe korzyści. Nadwyżka, która powstawałaby 
w przypadku szpitali o niskim ryzyku odszkodowań, mogłaby w części zostać przeznaczona na 
obniżenie składki w kolejnym roku, a część przykładowo na program profilaktyczny, który ma 
w lecznicach wyeliminować przyczyny najczęściej występujących błędów lekarskich, czy 
zakażeń szpitalnych. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w których organizowałyby się 
szpitale, z jednej strony mogłyby odciążyć budżety lecznic, a z drugiej wpłynąć na 
bezpieczeństwo leczenia. Szpitale miałyby dodatkową motywację aby odszkodowań było jak 
najmniej. To by leżało w bezpośrednim, bo i finansowym interesie tych szpitali, które 
zarządzałyby towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwo ubezpieczeń 
wzajemnych mogłaby założyć grupa szpitali (Samorządu z założenia nie mogą obecnie 
tworzyć takich podmiotów) i na nich ciążyłby obowiązek ubezpieczenia, niewspółmiernie 
niższy jednak, niż obecnie przy komercyjnym ubezpieczeniu. Starosta scharakteryzował 
formy wypłacania odszkodowań dla pacjentów jeżeli KCZ należałby do towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych. 
Radny Krystian Komander zwrócił się o informacje postępu prac w stosunku do 
„zawalonego” sufitu w szkole im. „Piastów Opolskich” w Krapkowicach.  Tytułem wyjaśnień 
starosta poinformował, iż nastąpiła szkoda budowlana - odpadł tynku z sufitu (z siatką 
i starym tynkiem) z lampami oraz z instalacją elektryczną i alarmową. Wykonawca (firma 
Budopap z Krapkowic) „(…) nie poczuwa się do winy, bo mówi – moja siatka, mój klej, mój 

tynk się trzyma świetnie skoro odpadło ze starym tynkiem (…)” –poinformował starosta 
uzupełniając, iż gdyby w tym czasie w klasie znajdowała się młodzież zdaniem starosty 
doszłoby do tragedii z ofiarami śmiertelnymi. Starosta zakwestionował wypowiedź 
Powiatowego Inspektora Nadzoru, iż  „nic się nie stało, to się zawsze może zdarzyć”. Radny 
Albert Macha wyraził negatywną opinię w odniesieniu do wypowiedzi zarówno wykonawcy 
jak i inspektora nadzoru oraz zwrócił się do starosty o niekomentowanie na forum NTO 
rzekomych  „rażących błędów” w innych inwestycjach powiatowych -  zarządu poprzedniej 
kadencji, radny Macha zwrócił się z prośbą do Starosty Krapkowickiego o wstrzymywanie się 
od wygłaszania na ww. forum od zbyt pochopnych opinii. Starosta przytoczył cytat ze swojej 
wypowiedzi udzielonej na forum NTO, poprosił Witolda Rożałowskiego Dyrektora Gabinetu 
Starosty o dokumentację fotograficzną z hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych 
im. Piastów Opolskich oraz omówił zaistniałe tam błędy budowlane. Przewodniczący rady 
zaproponował posiedzenie wyjazdowe wspólne dla wszystkich członków komisji stałych 
(po 9 lutym br) w ZSZ w Krapkowicach w celu wykonania wizji lokalnej klasy, w której 
wystąpiła szkoda budowlana oraz wizji lokalnej hali sportowej. Wiceprzewodniczący rady 
Józef Bukowiński zwrócił się z zapytaniem czy w omawianej szkole znajduje się więcej klas 
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z tak wykonanym sufitem jak ten który spadł. Z dokumentacji wynika, iż w szkole były 
robione w ostatnim czasie sufity w dwóch klasach w tym każdy inną technologią ze względu 
na inne podłoże; będzie opinia rzeczoznawcy i wykonana ekspertyza w zakresie zezwolenia 
wejścia do tych i innych klas przez uczniów poinformował starosta. Szkoła „Zamek” jest 
najstarszym i najtrudniejszym obiektem szkolnym powiatu, zawiera w sobie zapewne wiele 
niespodzianek i następne zarządy też będą maiły z tym wiele pracy podsumował temat  
radny Krystian Komander - „sztuką będzie, żeby podczas tej kadencji zrobić stosunkowo 

porządek w zamku krapkowickim (…)”. Radny poparł propozycję przewodniczącego rady aby 
zrobić wizję lokalną. Radni szczegółowo omówili problemy „natury budowlanej”, które 
wystąpiły na hali sportowej, w dyskusji głos głównie zabierał poprzedni starosta Albert 
Macha, członkowie zarządu, radny Mikus, radny Komander, przewodniczący rady. Starosta 
zwrócił się do sekretarza  Henryka Małka o komentarz w przedmiotowej sprawie jako do 
osoby, która nie znała obiektu. Dokumentacja fotograficzna jest dla „rzeczy, których nie było” 
tytułem uzupełnienia poinformowała wicestarosta, „ktoś kto ten obiekt odebrał, nie odebrał 

go zgodnie ze sztuką budowlaną, ani swoją wiedzą, z prawem ze swoimi uprawnieniami 

i umiejętnościami”, a same zdjęcia nie zostały wykorzystane medialnie i wykonano dopiero 
podczas oględzin muru uzupełnił wypowiedź Witold Rożałowski.  Sekretarz Powiatu 
w komentarzu opisał stan techniczny hali sportowej jaki zastał podczas oględzin, a stan taki 
pozostanie na pewno do wizji lokalnej jaką będą mogli odbyć radni zadeklarował sekretarz. 
Starosta zaprezentował związek przyczynowo – skutkowy samowoli budowlanej podczas 
budowy hali sportowej a zawalenia się muru zamkowego. Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski podtrzymał stanowisko w kwestii wspólnego 
posiedzenia wszystkich komisji stałych rady w celu przeprowadzenia wizji lokalnej zarówno 
w szkole, hali sportowej jak i zawalonego muru zamkowego. 
 

Ad. 4.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Starosta przedstawił radnym nowego Sekretarza Powiatu Henryka Małka. 

Przewodniczący przypomniał radnym o zgłaszaniu wniosków w sprawie Planu Pracy 
Rady Powiatu na 2012 rok, przewodniczącym komisji stałych rady o przygotowaniu 
sprawozdań z działalności komisji za 2011 rok oraz planów pracy poszczególnych komisji na 
2012 rok. 
Starosta zwrócił się do radnych o zdjęcia gdyż będą wyrobione legitymacje dla radnych.  
 

Obrady opuścili radni: Genowefa Kozubek – Kopecka, Mariusz Pieszkała; pozostało 
12 radnych. 
 

Radny Dariusz Willim zwrócił się z zapytaniem o powód likwidacji poradni sportowej 
w KCZ, gdzie lekarze wydawali młodym sportowcom zaświadczenia lekarskie zezwalające na 
uczestnictwo w treningach, zawodach sportowych. Koszt prywatny dla 2 dzieci przy 
obowiązku przedstawienia takiego zaświadczenia 2 razy rocznie w klubach sportowych 
wynosi ok 1000 zł. NFZ zaproponował KCZ 5000 zł na rok na funkcjonowanie poradni 
sportowej przy funkcjonowaniu poradni 12 godzin tygodniowo, w związku z powyższym 
zarząd spółki podjął decyzję o rezygnacji z działalności poradni sportowej w komentarzu 
poinformował starosta, dodając iż negocjowano kontrakty na inne oddziały szpitalne gdzie 
ratowane jest życie ludzkie a także na kontrakty na zabiegi, których nie można wykonać 



 5

prywatnie, a badania sportowe i zaświadczenia tego typu można uzyskać w prywatnych 
poradniach. Radny Dariusz Willim zaproponował członkom zarządu pochylenie się nad 
ewentualną formą pomocy dla rodzin wielodzietnych, gdzie więcej dzieci uprawia sport 
i wymagane są zaświadczenia z poradni sportowych. Przewodniczący rady zwrócił uwagę na 
fakt otrzymywania przez kluby sportowe dotacji z gmin czy powiatu na dofinansowanie 
badań lekarskich dla członków klubu, wówczas dziecko nie musi korzystać z poradni 
sportowej. W komentarzu na powyższe starosta i wicestarosta podtrzymali stanowisko 
znikomej potrzeby istnienia poradni sportowej przy Krapkowickim Centrum Zdrowia – 
przeprowadzono bilans intensywności działalności poradni, na podstawie którego NFZ 
zaproponował tak niską kwotę na jej działalność  co jest absolutnie nie możliwe do 
zrealizowania przy narzuconym przez NFZ 12 godzinnym tygodniowo systemie działania. 

 

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

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Roman Chmielewski 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok 

 
 


