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Protokół Nr XVI 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 09.02.2012 r. 

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

w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1015 i trwały do godz. 1345. 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 16 radnych 
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał radnych (nie ma radnych: Joachima Kamrada, Marka Pietruszki, Sławomira 
Rowińskiego). Przewodniczący odczytał porządek obrad. 
 

Nikt z radnych nie zgłosił zmian do porządku obrad. 
 

a) zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej (§35 ust.3 statutu Powiatu 
Krapkowickiego), 
 

Radny Albert Macha Członek Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Rady o przyjęcie planu 
kontroli ww. komisji. 
  

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie nad przyjęciem planu kontroli Komisji Rewizyjnej, który został 
zatwierdzony jednogłośnie w obecności 16 radnych.  
 

Do obrad dołączył radny Marek Pietruszka; na sali obrad jest 17 radnych. 
 

b) zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego (§43 ust.2 
statutu Powiatu Krapkowickiego),  

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski poinformował radnych, iż Przewodniczący 

poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu złożyli w Biurze Rady „Plany Pracy” swoich 
komisji, które zostały przyjęte na posiedzeniach poszczególnych komisji, jedynie brakuje 
planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.  
Wszyscy przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu złożyli w Biurze Rady sprawozdania 
z działalności komisji za 2011 rok, uzupełnił informację przewodniczący rady. 
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy komisji stałych Rady Powiatu 
Krapkowickiego, który został zatwierdzony jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z ostatnich sesji Rady Powiatu 
Krapkowickiego. W kolejności:  

• protokół nr XIII z dnia 8 grudnia 2011 r. – uwagi wniósł radny Albert Macha oraz 
radna Helga Bieniusa - protokół został przyjęty z uwagami w obecności 17 radnych 
jednogłośnie; 

• protokół nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 r. - uwagi wniósł radny Albert Macha - 
protokół został przyjęty z uwagami w obecności 17 radnych jednogłośnie; 

• protokół nr XV z dnia 20 stycznia 2012 r. -  nikt z radnych nie wniósł uwag – protokół 
został przyjęty w obecności 17 radnych 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
Do obrad dołączył radny Joachim Kamrad; na sali obrad jest 18 radnych. 

 
Starosta zwrócił się do przewodniczącego rady o przejście do części uroczystej sesji, 

przywitał zaproszonych gości, przedstawił cel zaproszenia oraz wręczył wyróżnionym 
osobom wraz z wicestarostą listy gratulacyjne i kwiaty: 
 

• Panu Kazimierzowi Gniot– FIRMA GNIOTPOL z okazji przyznania Złotego Lauru 
Umiejętności i Kompetencji w kategorii Udana Inwestycja. 

Prowadzona przez p. Kazimierza Gniota firma Gniotpol należy do czołówki polskich 
producentów przyczep i zabudów, produkowanych na indywidualne zamówienie na rynek 
krajowy i zagraniczny. Jest krajowym liderem w dziedzinie posiadanych Świadectw 
Homologacji na przyczepy ciężarowe oraz w dziedzinie innowacji i zastosowania elementów 
aluminiowych w produkcji przyczep. Spółka ma 22-letnie doświadczenie, zatrudnia 150 
pracowników. Celem firmy jest trwała przewaga nad konkurencją na rynku polskim 
i europejskim w zakresie indywidualnej produkcji pojazdów. 
 

• Pani Irenie Mocek dyrektorce ZSS im. J. Tuwima z okazji przyznania Srebrnego Lauru 
Umiejętności i Kompetencjiw kategorii Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy. 

Od 2005 r. Dyrektor ZSS im. J. Tuwima, posiada 32-letni staż pedagogiczny. Inicjatorka 
poszerzenia oferty ZSS: utworzenia szkoły przysposabiającej do pracy, oddziału dla uczniów 
autystycznych, wsprowadzenie alternatywnych sposobów komunikacji, wspieranie szans 
uczniów poprzez wykorzystanie środków unijnych, m.in. zaangażowanie w projekt „Daj 
dziecku szansę – podaj mu dłoń”. Dzięki jej staraniom pozyskano dla szkoły pracownię 
komputerową za 46 tys. zł, pracownię dla uczniów z trudnościami werbalnymi (146 tys. zł), 
sprzęt i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia stymulacji audio-psycho-lingwistycznej 
(150 tys. zł). Szkoła uzyskała „Zielony certyfikat” I stopnia jako jedyna w województwie oraz 
Lidera Zrównoważonego Rozwoju (jedna z 10 w kraju). Na pierwszym miejscu zawsze stawia 
dobro dziecka kierując się zasadą, że każde dziecko zasługuje na szansę. 
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• Doktorowi nauk medycznych Grzegorzowi Krasowskiemu z okazji przyznania 
Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono. 

W 1993 doktor ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, uzyskał tytuł chirurga ogólnego 
i specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej. Obronił pracę doktorską „Niewydolność żył kończyn 
dolnych u kobiet w ciąży i połogu”, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych”, stale podnosi 
kwalifikacje zawodowe. Realizowany przez niego projekt „Poprawa opieki nad pacjentami 
z przewlekłymi ranami kończyn dolnych” wyróżniono w konkursie „Złoty Skalpel 2008”. 
Pracuje jako nauczyciel akademicki, pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej 
w KCZ. Od czasu zatrudnienia dr Krasowskiego w KCZ, znacznie podniosła się jakość 
świadczonych usług medycznych na Oddziale Chirurgii. Wprowadził wiele nowych procedur 
medycznych. Wśród codziennych obowiązków znajduje czas na edukację kadry medycznej. 
Należy do ludzi, których „chce się chcieć” i tą cechą zaraża ludzi ze swojego otoczenia. 
 

• Pani Ewie Piłat – STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY z okazji przyznania 
Stowarzyszeniu Kraina św. Anny tytułu Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 
2011 a także Certyfikatu Opolskiej Regionalnej Izby Turystycznej dla Najlepszego 
Produktu Turystycznego „Kraina św. Anny – Idealne miejsce na Twój wypoczynek”. 

Kierowane przez Ewę Piłat stowarzyszenie Kraina św. Anny może poszczycić się szczególnym 
uznaniem w regionie. Praca zespołu skierowana w rozwój stowarzyszenia owocuje ciągłym 
rozwojem i wysokim wykorzystaniem środków unijnych. Pełna współpraca z samorządami 
gmin i powiatów przekłada się na liczne projekty i udane realizacje. Ewa Piłat, prezes 
stowarzyszenia Kraina św. Anny, przyczyniła się do świetnego wizerunku stowarzyszenia, 
a tym samym promocji naszego powiatu, w którym stowarzyszenie ma siedzibę.  

Zaproszeni goście w krótkich wypowiedziach podziękowali za otrzymane wyróżnienia  
w kolejności: dr nauk med. Grzegorz Krasowski, prezes Ewa Piłat, dyrektor Irena Mocek oraz 
pan reprezentujący prezesa firmy GNIOTPOL. 
 

Starosta przedstawił radnym, zaproszonym gościom, pracownikom starostwa i jednostek 
organizacyjnych pana Henryka Małka pełniącego funkcję Sekretarza Powiatu Krapkowickiego 
osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: od 1992 r. przez 10 lat pełnił funkcję 
Burmistrza Miasta i Gminy Biała. W latach 2003-2007 zatrudniony w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego, gdzie kierował Referatem Gospodarki 
w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki w randze Zastępcy Dyrektora DIG.  Od 2007 r. 
był Zastępcą Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz jednocześnie 
Kierownikiem Instytucji Wdrażającej II Stopnia dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 dla Osi 1. 
 
Ad.2. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego od dnia 

30.12.2011 r. do dnia 30.01.2012 r. wraz z uzupełnieniem do dnia 8 lutego br. 

 
 Jako, iż radni otrzymali w materiałach część I sprawozdania oraz kalendarium działalności 
międzysesyjnej zarządu do dnia 30 stycznia, starosta uzupełnił sprawozdanie tylko za okres 
31.01 – 08.02 br. 
31 stycznia 2012 

Udział starosty i wicestarosty w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Krapkowickiego.  
Podpisanie umów na przyznanie dofinansowania do realizacji projektów w ramach działania 
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413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Efektem podpisanych umów będzie dofinansowanie projektów: 

• „Poznajemy krainę św. Anny” (całkowita wartość: 15,7 tys., dofinansowanie 10 tys. zł, 
wkład własny 5,7 tys. zł) 

• „Kraina św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości” (całkowita wartość: 6,8 tys., 
dofinansowanie 3,9 tys. zł, wkład własny 2,9 tys. zł). 

W sumie podpisano 5 umów  o przyznanie pomocy  na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007 – 2013. 
Łączna wartość wszystkich projektów – 73.781,69 zł 
Dofinansowanie – 48.380,61 zł (co stanowi ponad 65% całości) 
Wkład własny Powiatu – 25.401,08 zł 
Pozostałe projekty, na które umowy podpisano 18 stycznia 2012 r.: 

• „Zakup tradycyjnych regionalnych strojów dla Chóru Zespołu Szkół im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach” (całkowita wartość: 24,8 tys., dofinansowanie 17,4 tys. zł, wkład własny 7,4 
tys. zł) 

• „Śladami tradycji Krainy św. Anny” (całkowita wartość: 19,5 tys., dofinansowanie 12,7 tys. 
zł, wkład własny 6,8 tys. zł). 

• „Odpust u Anny – obchody dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 
połączone z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych” 
(całkowita wartość: 6,8 tys., dofinansowanie 4,3 tys. zł, wkład własny 2,5 tys. zł). 

3 lutego 2012 

Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej – prowadzenie rozmówi kwalifikacyjnych 
z kandydatami na stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy. W wyniku 
zakończenia procedury naboru, po przeprowadzeniu dwóch etapów naboru z pięcioma 
kandydatami, na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy została wybrana 
p. Monika Madej.  
4 lutego 2012 

Udział wicestarosty Sabiny Gorzkulli-Kotzot w Balu Rolnika na zaproszenie sołtysa Żywocic, 
radnego Rady Miejskiej w Krapkowicach Stefana Brysia. 
5 lutego 2012 

Udział wicestarosty w  ceremonii zakończenia V Edycji „Ligi Futsalu o Puchar Tygodnika 
Krapkowickiego”. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach jako partner imprezy, ufundowało 
puchary i nagrody, które zostały wręczone zwycięskim drużynom: Wakro (III miejsce, I Liga), 
Los Otmentos (Drużyna Fair Play) oraz zawodnikom: Patryk Smykała (najlepszy zawodnik 
I Ligi), Tymoteusz Mizielski (najlepszy rozgrywający I Ligi), Rafał Kołodziej (najlepszy 
rozgrywający II Ligi), Dariusz Zapotoczny (tytuł „Piłkarskiej Nadziei Powiatu 
Krapkowickiego”). 
6 lutego 2012 

Udział starosty i wicestarosty w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
7 lutego 2012 

Udział starosty i wicestarosty w pracach Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.  
8 lutego 2012 

Udział starosty i wicestarosty w posiedzeniu LXV Zarządu Powiatu. 
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Radny Albert Macha odniósł się w wypowiedzi do artykułu z gazety lokalnej (NTO) z dnia 
20 stycznia 2012 r. „Będzie winda w starostwie” oraz przytoczył cytat z wypowiedzi starosty 
Maciej Sonika „(…) szkoda, że nie przystąpiono do tego zadania jeszcze wcześniej  w 2009 
roku, można było uzyskać na to dofinansowanie z PFRON(…)” – Albert Macha odczytał tę 
wypowiedź jako zarzut zaniedbania w jego działaniach jako poprzedniego starosty Powiatu 
Krapkowickiego oraz udzielił wyczerpujących wyjaśnień na jakie cele zostały pozyskiwane 
i wykorzystywane środki z PFRON oraz przypomniał o ważnej inwestycji jaką była 
termomodernizacja budynku starostwa. W 2009 roku zarząd w imieniu Powiatu 
Krapkowickiego był realizatorem 3 istotnych programów, gdzie beneficjentami była 
w 2 przypadkach Gmina Gogolin i 1 raz spółka KCZ: budowa windy dla niepełnosprawnych 
w ZOL-u, winda dla niepełnosprawnych w Gimnazjum w Gogolinie oraz samochód 
transportowy dla osób niepełnosprawnych DSS w Kamionku. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest powiat krapkowicki. 

 
 Starosta Krapkowicki Maciej Sonik  poinformował radnych o konieczności przedłożenia 
Radzie Powiatu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest właśnie powiat krapkowicki, zgodnie ze wzorem zamieszczonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. 
w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 

 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest powiat krapkowicki.  
Sprawozdanie zostało przyjęte w obecności 18 radnych jednogłośnie. 
 
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Krapkowickim za rok 2011 z dnia 30 stycznia 2012 r. 

  
Starosta zreferował  ww. sprawozdanie, zgłosił omyłkę pisarską w zapisanej dacie: było 

30 stycznia 2012 r, a powinno być 14 lutego 2011 r oraz zwrócił się do radnych prosząc 
o jego przyjęcie. 
 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 
Krapkowickim za rok 2011 z dnia 30 stycznia 2012 r 
  
 Sprawozdanie przyjęte w obecności 18 radnych jednogłośnie. 
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Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia stanowiska w sprawie uczczenia pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 
roku, 
 

W świetle uznanych faktów, w imię prawdy historycznej wydarzenia znane pod nazwą 
Tragedii Górnośląskiej zasługują na upamiętnienie, a ofiary tych wydarzeń na godne 
uczczenie tytułem komentarza starosta rozpoczął omawianie projektu uchwały. Począwszy 
od stycznia 1945 r. wojska radzieckie walczące z wojskami niemieckimi wkroczyły na teren 
Górnego Śląska, w tym na tereny obecnego powiatu krapkowickiego. Operacjom militarnym 
towarzyszyła fala okrucieństwa ze strony żołnierzy Armii Czerwonej oraz komunistycznego 
aparatu bezpieczeństwa wobec tutejszej ludności cywilnej, bez względu na jej pochodzenie 
narodowe czy etniczne na Niemcach, Polakach, Ślązakach. Skalę okrucieństwa: mordów, 
gwałtów, zniewolenia, grabieży i deportacji, obrazują liczne przekazy i wspomnienia 
świadków tych wydarzeń, obecne w świadomości śląskich rodzin, a ukrywane lub 
wymazywane przez lata jako niewygodna prawda. Dostępne źródła, opracowania i badania 
historyczne potwierdzają tamte wydarzenia. Starosta zwrócił się do radnych o przyjęcia 
stanowiska w sprawie uczczenia pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku 
i jednomyślne głosowanie w słusznej sprawie. Treść uchwały jest identyczna jak ta podjęta 
przez radnych sejmiku województwa śląskiego z jednym wyjątkiem – uzupełniono 
o dodatkowy zapis: „w tym terenów obecnego Powiatu Krapkowickiego”. 

 
Radny Albert Macha rozpoczął wypowiedź od przypomnienia faktu, iż radni sejmiku 

województwa opolskiego nie przyjęli ww. uchwały co zdaniem radnego jest niefortunną ich 
decyzją. Czczenie pamięci ofiar stycznia 1945 roku w naszym powiecie w wielu 
miejscowościach przyległych, odbywało się od dłuższego okresu po przez cykliczne 
zamawianie mszy świętej w tej intencji oraz postawienie pomników i składanie kwiatów 
tytułem uzupełnienia przekazał poprzedni starosta. Przewodniczący Radnych Klubu 
Mniejszości Niemieckiej Albert Macha poinformował w imieniu członków klubu, że popierają 
przygotowany przez zarząd powiatu  projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 
w sprawie uczczenia pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. 

  
Przewodniczący rady Roman Chmielewski odczytał §§ 1 i 2 uchwały  oraz  wobec braku 

uwag, pytań i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska w sprawie uczczenia pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. 

 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/111/2012. 

Wszyscy zebrani powstali aby uczcić minutą ciszy pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej 
1945 roku. 

Radna Genowefa Kozubek – Kopecka zabrała głos aby podziękować staroście 
za inicjatywę i radnym za jednomyślność w podejmowaniu tej uchwały. Radna złożyła 
podziękowanie jako mieszkanka tych terenów i nauczyciel historii „jest to krok ku 

normalności”, ale także najdłużej przemilczana tragedia w najnowszej historii, o której się po 
prostu nie mówiło. Radna wyraziła nadzieję, że  „rozpocznie się w atmosferze merytorycznej 
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debaty z udziałem historyków i polityków lokalnie i wszystkich tym, którym leży na sercu 

dobro tego regionu poszerzanie naszej wiedzy”(…). 

b) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok, 
 

Zgodnie z treścią § 14 ust. 1 Statutu Powiatu Krapkowickiego, Rada Powiatu działa 
zgodnie z uchwalonym planem pracy. Niniejszym przewodniczący poprosił o zatwierdzenie 
przedłożonego rocznego plan pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok. Plan ten 
uwzględnia dotychczasowe postulaty radnych oraz  praktykę pracy Rady Powiatu 
Krapkowickiego w ubiegłych latach oraz zgłoszony wniosek Mirosława Michalaka 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o zamianę realizacji w planie pracy 
„Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia” i przeniesienie 
z miesiąca września na październik. Starosta zwrócił się z prośbą o kolejną zamianę w planie 
pracy rady i przeniesienie „Sprawozdania Komendanta Policji o działalności w roku 2011r. 

oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 

Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za rok 2011” z miesiąca kwietnia 
na marzec ze względu na przejście w niedługim czasie obecnego komendanta policji 
na emeryturę. 
 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski uwzględnił w projekcie zgłoszone 
autopoprawki i wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków zarządził głosowanie projektu 
uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok. 
 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/112/2012. 

c) przyjęcia „Programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Ekonomii Społecznej  
w Powiecie Krapkowickim w latach 2012-2016, 

 
Celem tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej oraz 

zwiększenia szansy uzyskania zatrudnienia przez osoby wykluczone w powiecie 
krapkowickim powstał „Program Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej w Powiecie Krapkowickim w latach 2012-2016” poinformował w komentarzu 
starosta. Program wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Krapkowickiego przyjętą uchwałą 
nr XI/78/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lutego 2008 r., nawiązując do celu 
generalnego nr 2 Strategii w zakresie: aktywizacji gospodarczej powiatu (działania 
wspierające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w powiecie, promocja 
przedsiębiorczości w powiecie, organizacja szkoleń z zakresu zakładania i rozwoju 
działalności gospodarczej oraz innowacyjności), rozwoju społecznego powiatu (promocja 
oraz wspieranie działalności organizacji pozarządowych w powiecie, podjęcie działań 
mających na celu promocję równouprawnienia oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych) 
oraz do celu generalnego nr 5 Strategii w zakresie: tworzenia silnej i efektywnej wspólnoty 
mieszkańców tytułem uzupełnienia poinformowała Helena Szajbel animatorka w Starostwie 
Powiatowym oraz poprosiła o pytania (włączenie organizacji pozarządowych w czynne 
uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym regionu). 

Przewodniczący rady odczytał w kolejności alfabetycznej nazwiska osób 
zaangażowanych w prace nad Programem. 
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Radna Genowefa Kozubek – Kopecka zwróciła się z zapytaniem do uczestników 
programu jak oceniają swój udział w programie i czy on coś zmienił – jeżeli tak to co?, 
kolejne pytanie odniosła do Analizy możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie 
krapkowickim w „Słabych stronach” zapisano: „małe zaangażowanie samorządu” natomiast 
w „Szansach” zapisano: „nowe podejście samorządu do tematu ekonomii społecznej” 
pytanie radnej brzmiało jakie są oczekiwania uczestników wobec władz samorządowych? 

Pan Marian Mazurkiewicz – uczestnik programu podjął się odpowiedzi: w momencie 
rozpoczęcia prac nad programem zaangażowanie władz było na poziomie zerowym i stąd 
wpisano małe zaangażowanie samorządu w „słabych stronach”, jednakże w trakcie 
wdrażania procesu, tworzenia grupy partycypacyjnej i przystąpienia powiatu wprowadzono 
w „szansach” nowe podejście samorządu do tematu ekonomii społecznej. Pan Mazurkiewicz 
uważa, że jest potrzebny do współpracy tzw. „stół pomostowy” po między radnymi 
gminnymi a radnymi powiatu aby wypracować mechanizm wdrożeniowy i wykorzystać 
potencjał uczestników programu przy wdrażaniu spółdzielczości socjalnej. Pani Anna Moch 
również uczestnik programu wyraziła szczerą nadzieję, że przy wspólnym udziale uda się 
stworzyć spółdzielnię socjalną i zatrudnić w niej osoby nieporadne „wykluczone społecznie”. 
Radna Helga Bieniusa podziękowała za włożony trud, poświęcony czas i zaangażowanie 
uczestnikom i twórcom programu. Wyraziła również nadzieję, że nawiąże się współpraca 
po między samorządowcami na szczeblu gminnym i powiatowym,  dzięki której powstanie 
coś dla dobra społeczeństwa. Radna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie na czym polega: 
blokada (hamowanie) inicjatyw oddolnych? Pan Zbigniew Plewa poparł wypowiedź 
przedmówcy Pana Mariana Mazurkiewicza i przytoczył cytat: „mieć to znaczy dzielić się 
z innymi”. Radny Jerzy Mikus zwrócił się o rozwinięcie tematu spółdzielni socjalnej oraz 
o Zespół Monitorujący spotkania którego, odbywać się będą w roku 2012 co kwartał, 
w kolejnych latach raz w roku – czy radni będą otrzymywać informacje z takich spotkań? 
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków 
omówienia tematu podjął się pan Mariusz Mazurkiewicz. Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 
osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-
4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, to jest: bezdomni, 
realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności; uzależnieni od alkoholu, po 
zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; uzależnieni od 
narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego 
w zakładzie opieki zdrowotnej; chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych; uchodźcy 
realizujący indywidualny program integracji oraz osoby niepełnosprawne, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej pięć osób 
spełniających wymienione wyżej warunki. Przedsiębiorstwa społeczne zakładane przez 
przedstawicieli lokalnej społeczności, nie tylko wykorzystują lokalne zasoby, ale dzięki 
angażowaniu osób dotychczas nieaktywnych na rynku pracy przyczyniają się do rozwoju 
społeczności lokalnej – zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym. W dalszej 
kolejności w temacie spółdzielni socjalnych zabrały głos następujące osoby: Helena Szajbel, 
starosta Maciej Sonik, pan Mariusz Mazurkiewicz, radni: Joachim Kamrad, Stanisław Burkat 
Jerzy Mikus, Albert Macha, pani Anna Moch oraz Dyrektor PUP Danuta Wieszala, która 
również uczestniczyła w przygotowywaniu programu, tytułem uzupełnienia dyrektor 
przypomniała zebranym, że w zeszłym roku odbyło się wręczanie przez starostę 
krapkowickiego (w KDK) odznaczeń liderom spółdzielni socjalnych za zrealizowany projekt 
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„Krapkowicki Powiat, Prudnicki i Nyski”, co jest świadectwem tego, iż samorząd powiatu 
współpracował przy programach w odniesieniu do spółdzielni socjalnych; co rocznie podczas 
Powiatowej Rady z Urzędu Pracy dzielone są środki finansowe w tym również na spółdzielnie 
socjalne. Dyrektor Danuta Wieszala jest zdecydowanie na „tak” za powstaniem spółdzielni 
socjalnej na terenie powiatu krapkowickiego, najistotniejszy jest pomysł – często samorządy 
są pomysłodawcą jak wskazują na to pozyskane przez dyrektorkę informacje. Powiatowy 
Urząd Pracy udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie taką deklarację złożyła Pani 
Wieszala tym bardziej; w województwie opolskim spółdzielnie, na których można by się 
wzorować, np. spółdzielnie socjalne w gminie Byczyna. Przygotowany program jest 
fundamentem pod dalsze działania w zakresie wspierania ekonomii społecznej. Stawia on 
przed sobą dwa główne cele: dobrą świadomość społeczeństwa w zakresie ekonomii 
społecznej oraz dobrze działającą w jej ramach sferę podmiotów. 
 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 
Inicjatyw Ekonomii Społecznej  w Powiecie Krapkowickim w latach 2012-2016. 
 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/113/2012. 

 
d) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego 

na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”, 
 

Zgodnie z założeniami art. 14 w powiązaniu z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa sporządza powiatowy program ochrony środowiska na 4 lata z perspektywą 
obejmującą kolejne 4 lata w komentarzu do projektu uchwały poinformowała Katarzyna 
Gondek – Jaśkowska Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska. 

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr XVII/108/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. 
przyjęła „Program Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 2004-2007 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”. Z uwagi na upływ czasu  obowiązywania 
tego dokumentu należało dokonać jego aktualizacji. Program ochrony środowiska 
przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających 
do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest 
dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek 
administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy 
jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane 
i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony 
środowiska. Projekt aktualizacji w/w dokumentu  został zaopiniowany pozytywnie przez 
Zarząd Województwa Opolskiego. Katarzyna Gondek – Jaśkowska Dyrektor Wydziału 
Budownictwa i Środowiska przedstawiła autorów programu „Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018” Pani Beata Podgórska i Pan Jarosław Górniak, którzy zostali zaproszeni na obrady rady 
powiatu, aby udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania radnych. 
Radny Jerzy Mikus stwierdził fakt, iż jest to bardzo obszerny materiał i ze względu na krótki 
czas na zapoznanie się z materiałami na sesję oznajmił, iż nie będzie podejmował dyskusji 
w tym temacie.  
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, dalszych pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018”. 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta przy 17 głosach 
za i 1 wstrzymującym – uchwała Nr XVI/114/2012. 

 

Obrady opuścił radny Harald Brol; na sali obrad jest 17 radnych. 
 

e) zmiany uchwały nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 
2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego, 

 
Zmiana Statutu Powiatu Krapkowickiego ma na celu sprawniejsze realizowanie 

obowiązków związanych z działalnością Rady Powiatu Krapkowickiego i porządkuje sprawy 
dotyczące porządku obrad sesji nadzwyczajnych, podejmowania stanowisk, opinii i rezolucji 
przez radę, a także sporządzania i dostępu do protokołów sesji tytułem wyjaśnień 
poinformował  Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski oraz 
odczytał § 1 projektu uchwały. Starosta w uzupełnieniu omówił tylko zmiany: 

• w § 16 porządkuje de facto uprawnienie rady do podejmowania stanowisk, opinii 
i rezolucji, rozszerzając zakres możliwych do podjęcia deklaracji poza enigmatycznie 
dotąd zakreślony zakres spraw, którego z dotychczasowego brzmienia nie da się 
jednoznacznie wyznaczyć. W tym zakresie rada powinna mieć pełną swobodę 
wyrażania swojego stanowiska, opinii lub podejmowania rezolucji w sprawach 
ważnych dla społeczności lokalnej.  

• w § 19 wynika z wieloletniej praktyki Rady Powiatu Krapkowickiego i wyraźnie 
reguluje obowiązkowe elementy porządku obrad w przypadku sesji nadzwyczajnych 
poprzez wyłączenie w takim przypadku z porządku obrad przyjęcia protokołu 
z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności międzysesyjnej zarządu.  

• w § 33 dotyczy uregulowania sposobu sporządzania protokołu. Od wielu lat przebieg 
obrad rady powiatu rejestrowany jest za pomocą zapisu dźwiękowego, który wierniej 
niż protokół oddaje przebieg dyskusji i umożliwia dokładniejsze zapoznanie się 
z wystąpieniami radnych. Ze względu na postęp techniczny, szczególnie w zakresie 
wykorzystania sieci Internet, możliwe stało się udostępnianie zapisu dźwiękowego 
sesji w sposób umożliwiający jego powszechne wykorzystanie, co wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów, w tym przede wszystkim mieszkańcom. 
Taką możliwość zawiera również wyraźna dyspozycja art. 19 w związku z art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198 ze zm.), w której stanowi się, że organy władzy publicznej sporządzają 
i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą 
i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te 
obrady. Wydaje się, że z korzyścią dla przejrzystości przedstawienia przebiegu sesji 
będzie umieszczanie w protokole zwięzłych informacji o procedowanych i podjętych 
przez radę decyzjach oraz dołączenie do protokołu zapisu dźwiękowego wiernie 
dokumentującego przebieg całej sesji. Zmiana ma na celu także wyczerpujące 
uregulowanie kwestii wnoszenia poprawek I zmian do protokołu, co pozwoli uniknąć 
błędów proceduralnych w zakresie interpretacji dotychczasowych zapisów statutu. 
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Radny Albert Macha poparł naniesioną poprawkę do §16 gdyż faktycznie rada powinna 
mieć pełną swobodę wyrażania swojego stanowiska, opinii lub podejmowania rezolucji 
w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej oraz zwrócił się z zapytaniem czy można 
zgłaszać mailowo wnioski i uwagi do protokołów - otrzymując odpowiedź twierdzącą od 
przewodniczącego rady. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/165/2001 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu 
Krapkowickiego. 
 
 W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta przy 15 głosach za i 2 głosach 
wstrzymujących – uchwała Nr XVI/115/2012. 

 

Do obrad dołączył radny Harald Brol; na sali obrad jest 18 radnych. 
 

f) wyrażenia zgody  na przystąpienie przez Powiat Krapkowicki – Powiatowy Urząd 
Pracy w Krapkowicach w charakterze partnera do realizacji projektu „PO Klucz do 
biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 
Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zreferowała projekt uchwały 

informując radnych o rozpoczęciu od 1 lutego br. realizacji projektu „PO Klucz do biznesu!2" 
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(PO KL)  przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w partnerstwie z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Opolu. Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu krapkowickiego poprzez zastosowanie 
kompleksowych form wsparcia na rzecz 60 osób bezrobotnych planujących założenie firmy 
na terenie województwa opolskiego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, 
zarejestrowanych w PUP min. 3 m-ce, (mieszkańcy powiatu krapkowickiego), którzy nie 
prowadzili działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
Projektu a w szczególności do osób bezrobotnych:  
- zameldowanych w powiecie krapkowickim,  
- długotrwale bezrobotnych,  
- niepełnosprawnych,  
- w wieku poniżej 25 roku życia,  
- w wieku powyżej 45 roku życia,  
- kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),  
- zamieszkujących na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tyś. 
mieszkańców zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych 
z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące 
działania: doradztwo, szkolenia (bezpłatne szkolenie e-learningowe na 
www.akademiaparp.gov.pl z zakresu przedsiębiorczości) oraz rekrutacja kandydatów do 
Projektu, przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności, które będzie 
polegało na udzieleniu środków na zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie do 40.000,00 zł.  Podstawowe wsparcie 
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pomostowe obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy (do 700,00 zł miesięcznie) na pokrycie obligatoryjnych opłat (np. składki ZUS oraz 
inne opłaty stałe). Beneficjent pomocy, który otrzymał środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości będzie miał obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 
minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (zarejestrowania) działalności gospodarczej.  
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie przez Powiat 
Krapkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w charakterze partnera do realizacji 
projektu „PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/116/2012. 

 
g) wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących   

przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, 
 

Aneta Dróżdż Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich w komentarzu 
do projektu uchwały poinformowała, iż kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie 
przy współudziale starostów. Starosta w ramach przydzielonej dotacji celowej zobowiązany 
jest do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu. 
Realizacja ww. zadań wymaga podpisania stosownego porozumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu Krapkowickiego a Wojewodą Opolskim.  
 

Radny Albert Macha zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie odbędzie się kwalifikacja 
wojskowa w Powiecie krapkowickim?  W odpowiedzi udzielonej przez dyrektora wydziału 
AO Anetę Dróżdż, radny usłyszał, że w dniach od 2 kwietnia do 27 kwietnia br. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej dotyczących   przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji 
wojskowej. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/117/2012. 

 
h) szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części,  łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

 
Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach omówiła ww. projekt uchwały udzielając niezbędnych wyjaśnień; w związku 
z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie z art. 193 ww. ustawy 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości 
przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 
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zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka oraz średnich miesięcznych wydatków 
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę 
tę ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która pomimo osiągnięcia 
pełnoletności w dalszym ciągu uczy się i przebywa w pieczy zastępczej, w wysokości nie 
wyższej niż 50% kwoty  dochodu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej lub 50% 
dochodu osoby pełnoletniej przebywającej w dalszym ciągu w pieczy zastępczej. Wysokość 
opłaty starosta ustala w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast Rada Powiatu określa, 
w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie 
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała określa warunki, w których 
przewidziane ustawą możliwości odstąpienia od ustalenia opłaty, zastosowania umorzeń, ulg 
i odroczeń w należnych opłatach mogą być zastosowane. Obok uwzględnienia sytuacji 
dochodowej, socjalnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do takiej opłaty, podstawową 
przesłanką zastosowana w uchwale jest fakt aktywnego udziału osób w rozwiązywaniu 
i  przezwyciężeniu sytuacji, powodującej konieczność pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
Tym samym rozwiązania zawarte w  uchwale będą przyczyniać się do skracania okresu 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wspierać osoby i rodziny, które podjęły wysiłek dla 
odzyskania zdolności pełnego i poprawnego wypełniania funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej.  

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z zapytaniem czy  kwoty za  ponoszenie opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są narzucone ustawowo czy są wynikiem obliczeń 
wykonanych przez pracowników PCPR w Krapkowicach? Kryteria dochodowe zostały 
ustalone na podstawie „doświadczenia życiowego” pracowników PCPR, którzy od lat zajmują 
się opłatami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i znają realia bytowe rodzin w tym 
środowisku społecznym udzieliła odpowiedzi dyrektor PCPR. 

Starosta zgłosił autopoprawkę redakcyjną zgłoszoną przez radnego Alberta Machę 
podczas posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów i Mienia Powiatu w postaci dopisania 
w projekcie uchwały w tabeli po liczebnikach „kropki interpunkcyjne”. 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania 
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/118/2012. 

 
Obrady opuścili radni: Mariusz Pieszkała, Marek Pietruszka; pozostało na sali 16 radnych. 

 
i) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zdzieszowicach, 

 
Starosta zaproponował wspólne omówienie wszystkich uchwał od 5i) do 5p) 

i głosowanie nad każdą osobno oraz poprosił o zreferowanie Henryka Miszke Inspektora 
Wydziału Polityki Społecznej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012 r. w systemie oświaty nie przewiduje się 
funkcjonowania trzyletnich liceów profilowanych dla młodzieży. Szkoły te należy stopniowo 
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likwidować, zapewniając jednocześnie uczniom możliwość dokończenia cyklu kształcenia. 
Przepisy przejściowe w/w ustawy stanowią,  iż z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę 
I, a w latach następnych kolejne klasy  trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży. 
Jednocześnie, na rok szkolny 2012/2013 nie  prowadzi się rekrutacji kandydatów do klas I 
w/w szkół. Ponieważ jednak w Liceum Profilowanym w Zdzieszowicach ostatni absolwenci 
zakończyli naukę w roku szkolnym 2007/2008, zasadna jest likwidacja tej szkoły z dniem 31 
sierpnia 2012 r. W Liceum Profilowanym w Krapkowicach ostatni absolwenci zakończyli 
naukę w roku szkolnym 2009/2010, zasadna jest likwidacja tej szkoły z dniem 31 sierpnia 
2012 r. Likwidacja szkoły następuje w trybie określonym w art. 59 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 59 ust. 1 tejże ustawy, szkoła publiczna może być 
zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, który co najmniej na 
6 miesięcy przed terminem likwidacji jest obowiązany zawiadomić o zamiarze likwidacji 
szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. 
Od momentu utworzenia w 2005 r. Szkoły Policealnej w Zdzieszowicach przeznaczonej dla 
młodzieży, ze względu na całkowity brak zainteresowania potencjalnych kandydatów, nie 
udało się nigdy dokonać do niej naboru uczniów. Ponieważ nie planuje się także prowadzić 
naboru w kolejnych latach, zasadna jest likwidacja tej szkoły z dniem 31 sierpnia 2012 r. 
Od momentu utworzenia w 2005 r. Szkoły Policealnej w Krapkowicach przeznaczonej dla 
młodzieży, ze względu na całkowity brak zainteresowania potencjalnych kandydatów, nie 
udało się nigdy dokonać do niej naboru uczniów. Ponieważ nie planuje się także prowadzić 
naboru w kolejnych latach, zasadna jest likwidacja tej szkoły z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw - z dniem 1 września 2012 r. w systemie oświaty nie przewiduje się 
funkcjonowania techników uzupełniających dla dorosłych. Szkoły te należy stopniowo 
likwidować lub przekształcać, zapewniając jednocześnie uczniom możliwość dokończenia 
cyklu kształcenia. Przepisy przejściowe w/w ustawy stanowią,  iż z dniem 1 września 2013 r. 
likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum 
uzupełniającego dla dorosłych. Jednocześnie, na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się 
rekrutacji kandydatów do klas I w/w szkół. Ponieważ jednak w Technikum Uzupełniającym 
dla Dorosłych w Krapkowicach ostatni absolwenci zakończyli naukę w roku szkolnym 
2010/2011, nie jest planowany nabór na kolejny rok szkolny i nie zachodzi także potrzeba 
przekształcenia tej szkoły, zasadna jest jej likwidacja z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw - z dniem 1 września 2012 r. w systemie oświaty nie przewiduje się 
funkcjonowania dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży. Szkoły 
te należy stopniowo likwidować lub przekształcać, zapewniając jednocześnie uczniom 
możliwość dokończenia cyklu kształcenia. Przepisy przejściowe w/w ustawy stanowią,  
iż z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy 
dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży. Jednocześnie, na rok 
szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klas I w/w szkół. Ponieważ nie 
udało się nigdy dokonać naboru uczniów do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w 
Zdzieszowicach i nie zachodzi także potrzeba przekształcenia tej szkoły, zasadna jest jej 
likwidacja z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły 
zawodowe o okresie nauczania krótszym niż trzy lata zobowiązane są do ich przekształcenia 
z dniem 1 września 2012 r., w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie 
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umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, a także dalsze 
kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Do tej pory 
w zasadniczej szkole zawodowej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Zdzieszowicach 
kształcenie jest prowadzone w cyklu dwuletnim i trzyletnim, w zależności od zawodu. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność przekształcenia szkoły z dniem 1 września 
2012 r. w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.  Przekształcenie szkoły następuje w trybie 
określonym w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 6 tejże ustawy, szkoła publiczna 
może zostać przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, który 
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia jest obowiązany zawiadomić 
o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. 
Analogicznie ma się sytuacja w zasadniczej szkole zawodowej o nazwie Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa w Krapkowicach gdzie kształcenie jest prowadzone w cyklu dwuletnim 
i trzyletnim, w zależności od zawodu. W związku z powyższym zachodzi konieczność 
przekształcenia szkoły z dniem  1 września 2012 r. w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową 
zakończył referowanie wszystkich uchwał w tym zakresie Henryk Miszke. Uczniowie, którzy 
kształcą się ww. szkołach muszą zostać poinformowani o podjętych zmianach, jest to około 
400 osób do powiadomienia. 
 

Helga Bieniusa Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oznajmiła radnym, 
iż w dniu 31 stycznia br. odbyło się posiedzenie ww. komisji, na którym członkowie bardzo 
dokładnie zapoznali się z omawianymi projektami uchwał, wysłuchali szczegółowych 
wyjaśnień Naczelnika Henryka Miszke. W wyniku przeprowadzonej wnikliwej dyskusji 
członkowie komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wszystkie uchwały od 5i do 5p 
z porządku obrad. 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
w Zdzieszowicach oraz poinformował radnych, iż już bez ponownego omawiania kolejnych 
uchwał od 5j do 5p, będzie podjęte tylko w tym zakresie głosowanie. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/119/2012. 

 
j) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Krapkowicach, 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
w Krapkowicach. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/120/2012. 
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k) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zdzieszowicach, 
 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 
w Zdzieszowicach. 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/121/2012. 

 
l) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Krapkowicach, 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 
w Krapkowicach. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/122/2012. 

 
m) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Krapkowicach, 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych w Krapkowicach. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/123/2012. 

 

n) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zdzieszowicach, 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zdzieszowicach. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/124/2012. 
 
Do obrad dołączył radny Marek Pietruszka; na sali obrad jest 17 radnych. 
 

o) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zdzieszowicach, 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zdzieszowicach. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/125/2012. 
 

p) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krapkowicach, 
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Krapkowicach. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVI/126/2012. 
 
Do obrad dołączył radny Mariusz Pieszkała; opuścił radny Harald Brol oraz radny 
Jerzy Mikus; na sali obrad jest 16 radnych. 
 

q) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 r., 
 

Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego zapoznała radnych z wprowadzonymi 
zmianami do budżetu Powiatu Krapkowickiego; zwiększa  wydatki budżetu o kwotę 428.940 
zł, co jest spowodowane:  

1) utworzeniem w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 60016 
wydatków statutowych na kwotę 6.000 zł, w związku z decyzją Burmistrza Krapkowic  
nr GKI.7230.12.60.2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie 
pasa drogowego drogi gminnej ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach; 

2) utworzeniem w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wydatków majątkowych  
w rozdziale 75020 w kwocie 380.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. 
„Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – likwidacja barier architektonicznych poprzez 
budowę windy”; 

3) zwiększeniem w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach  
w rozdziale 80130 wydatków statutowych o kwotę 35.900 zł, z przeznaczeniem na 
zakup pomocy naukowych (komputerów do pracowni komputerowych, programów 
komputerowych i książek do biblioteki szkolnej); 

4) zwiększeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w rozdziale 
85220 wydatków statutowych o kwotę 7.040 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie 
dla psychologa, który udzielałby niezbędnej pomocy ofiarom przemocy w sytuacjach 
dla nich kryzysowych. 

Zwiększa przychody budżetu o kwotę 428.947 zł, co jest spowodowane włączeniem do 
budżetu wolnych środków z lat ubiegłych. Wysokość niewykorzystanych wolnych środków 
z lat ubiegłych, które pozostają do dyspozycji, wynosi 3.833.236,74 zł. Zwiększa się rozchody 
na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 7 zł. Ustala się limit 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 1.611.900 zł oraz upoważnia 
się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się 
następująco: 
a) dochody: 34.163.303 zł, w tym: 

- dochody bieżące: 32.068.303 zł, 
- dochody majątkowe: 2.095.000 zł; 

b) wydatki: 35.901.120 zł, w tym: 

- wydatki bieżące: 32.589.814 zł, 
- wydatki majątkowe: 3.311.306 zł; 
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c) przychody: 2.625.013 zł; 

d) rozchody: 887.196 zł. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu – pod nieobecność 

Sławomira Rowińskiego posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski - 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 na 2012 r. 
 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/127/2012. 

 
Do obrad dołączył radny Jerzy Mikus; na sali obrad jest 17 radnych. 

 
r) zmiany uchwały nr XIV/106/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 

2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
 

W uchwale Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zmienia się załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2021” tytułem 
komentarz poinformowała Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego. 
W załączniku do uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego „Przedsięwzięcia realizowane 

w latach 2012-2021” wprowadza się nowe zadania: 

1. pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu Krapkowickiego”. Zadanie ma 
być realizowane w latach 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł. 
Limity wydatków na wykonanie zadania w okresie realizacji wynoszą:  

− rok 2012 w kwocie 50.000 zł,  

− rok 2013 w kwocie 50.000 zł, 

− rok 2014 w kwocie 50.000 zł. 
2. pn. „Usługa ochrony mienia Powiatu”. Zadanie ma być realizowane w latach 2012 – 

2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 166.406 zł. Limity wydatków na wykonanie 
zadania w okresie jego realizacji wynoszą: 

− rok 2012 w kwocie 46.406 zł, 

− rok 2013 w kwocie 60.000 zł, 
rok 2014 w kwocie 60.000 zł. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu – pod nieobecność 
Sławomira Rowińskiego posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski - 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 uchwały nr XIV/106/2011 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr XVI/128/2012. 
 
 

Przewodniczący rady na prośbę radnego Alberta Machy Przewodniczącego Klubu 
Radnych Mniejszości Niemieckiej ogłosił 10 minutową przerwę. 
 

Obrady opuściła radna Helga Bieniusa; pozostało na sali 16 radnych. 
 

Ad.6. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu  

Krapkowickiego. 

 
Radny Stanisław Burkat ponowił prośbę do starosty z poprzedniej sesji o podanie ilości 

zatrudnionych pracowników ze stanem na dzień objęcia funkcji starosty i na dzień obecny 
i przedstawienie informacji w formie pisemnej z podziałem na ilość pracowników 
zatrudnionych na stałe, na zastępstwo, na pracach interwencyjnych i na stażach. 

Radny Joachim Kamrad odniósł zapytanie do działalności międzysesyjnej zarządu 
powiatu w kwestii rozpatrzenia przez zarząd pisma w sprawie „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+338,32”. W związku z planowanym przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zadaniem pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 
od km 25+199 do km 39+338,32” w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1454 O 
„Rozwadza – Dąbrówka” i czy wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie 
zaopiniowania drogi wojewódzkiej Prudnik – Krapkowice – skrzyżowanie w Kujawach oraz 
jakie są ustalenia zdarzenia w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.  
Radny Albert Macha zaprezentował radnym kalendarz powiatowy z 2011 roku, na którym 
jest poprawny herb Gminy Gogolin i nie bardzo rozumie skąd tłumaczenie wicestarosty 
podczas poprzedniej sesji, że w bazie danych starostwa jest nieaktualny herb i taki 
umieszczono w aktualnym kalendarzu powiatowym na 2012 rok. 
Wicestarosta w odpowiedzi na zapytania radnego Joachima Kamrada poinformowała, iż nie 
wpłynęło żadne pismo z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w kwestii skrzyżowania w Kujawach. 
Pracownik starostwa Tomasz Scholz inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu 
zreferował - pozytywnie zaopiniowane przez zarząd powiatu -  pismo Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg w Opolu w sprawie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 
25+199 do km 39+338,32” w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1454 O „Rozwadza 
– Dąbrówka”. Trwa przygotowywanie ekspertyzy dla katastrofy budowlanej w ZSZ im. 
Piastów Opolskich w Krapkowicach , która ma być ostatecznie gotowa 24 lutego br. tytułem 
wyjaśnień poinformowała wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot. W odniesieniu do herbu 
Gogolina starosta zaprezentował radnym herb, który jest dostępny na Wikipedii i jest to 
herb faktycznie nieaktualny. Tytułem uzupełnienia wicestarosta dodała, iż nikt z Gminy 
Gogolin nie poinformował o zmianie herbu, a w poprzednim roku kalendarze powiatowe 
przygotowywała drukarnia ”Sady” z własnych materiałów, obecnie inna drukarnia dostała 
zlecenie i materiały do kalendarza powiatowego na 2012 rok zostały przekazane przez 
pracowników starostwa. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem do zarządu czy zostały już podzielone środki 
finansowe na remonty dróg powiatowych na konkretne zadania w poszczególnych gminach. 
Pracownicy Wydziału Inwestycji i Mienia przygotowali plan remontów i plan inwestycji 
w skali tego roku i długoterminowo, inwestycje opiewają na ponad 19 mln zł, nie 
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przystąpiono do żadnych remontów gdyż są niekorzystne warunki atmosferyczne 
odpowiedział starosta, dodając deklarację ponownego wspólnego posiedzenia dwóch 
komisji: Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego wraz z pracownikami starostwa w celu wypracowania wspólnego 
stanowiska jakie remonty są najpilniejsze z wyznaczeniem na lata do końca kadencji w tym 
również inwestycje. Wicestarosta uzupełniła wypowiedź przedmówcy o informację, iż „akcja 
zima” w powiecie krapkowickim przebiega bez większych zastrzeżeń ze strony mieszkańców 
i burmistrzów. 
 
Ad. 7. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Obrady opuścił radny Mariusz Pieszkała; pozostało na sali 15 radnych. 

 
Radny Tomasz Sokołowski Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej w imieniu członków podziękował radnym za jednomyślne przyjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uczczenia pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej 
1945 roku. Jednomyślność pokazuje, że można wyjść naprzeciw siebie, wzajemnie się 
rozumieć, wspierać i osiągnąć na skalę województwa tak ważny kompromis. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Mariusz Pieszkała przyłączył się do 
wypowiedzi radnego Tomasza Sokołowskiego oraz podziękował członkom zarządu za 
podjęcie inicjatywy i przygotowanie ww. uchwały. 

 
Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej zgłosił 

i odczytał „PROTEST radnych powiatowych Klubu Mniejszości Niemieckiej Rady Powiatu 
Krapkowickiego” dotyczący wypowiedzi starosty krapkowickiego na forum NTO.pl w dniu 
2 lutego br. z godz. 22.49 -  stanowi załącznik do protokołu. 

W odpowiedzi na powyższe Starosta Krapkowicki Maciej Sonik potwierdził, że faktycznie 
napisał na ww. forum słowa zacytowane w przeczytanym  tekście, ale przytoczony fragment 
jest wyrwany z szerszego kontekstu, a pełną wypowiedź można znaleźć na forum 
internetowym. Niezmiennie od lat krytycznie oceniam siłę polityczną jaką jest Towarzystwo 
Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim usłyszeliśmy w wypowiedzi starosty. 
Prawo do takich ocen to podstawa demokracji, starosta wyraźnie zaznaczył, iż społecznej 
i kulturalnej działalności tej organizacji nie krytykuje zachowując szacunek do ludzi, którzy 
przed laty walczyli o utworzenie TSKN na Opolszczyźnie w myśl idei pielęgnowania 
tożsamości, kultury i języka. Protest radnych jest tylko do jednej wypowiedzi starosty 
i pojawił się w dniu przyjęcia z inicjatywy starosty uchwały o uczczeniu ofiar Tragedii 
Górnośląskiej, zdaniem starosty protest jest typowo demagogicznym wystąpieniem opozycji. 
Zdaniem Przewodniczącego Klubu Mniejszości Niemieckiej obecny starosta ma osobistą 
niechęć lub fobię w stosunku do mniejszości niemieckiej i szkaluje ich na forum 
internetowym, radny Albert Macha raz jeszcze przypomniał o zrealizowanych przez zarząd 
inwestycjach w poprzedniej kadencji, które służą dobru mieszkańców np. po przez 
zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu – rozbudowa szpitala, czy 
rozwój szkolnictwa dwujęzycznego. Starosta nie pojmuje faktu, iż mniejszość nie przyjmuje 
żadnej krytyki, a wytykanie błędów tej partii jest przez jej członków uznawane za atakowanie 
ludzi narodowości niemieckiej, raz jeszcze poprosił o przeczytanie wszystkich wpisów na 
forum w kontekście tego tematu i racjonalne „ dosłowne” wejrzenie na sprawę – 
usłyszeliśmy w wypowiedzi. (…)„Jeżeli ktoś uznał, że jest to negatywna ocena całokształtu 
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działalności, to na pewno tak nie było, jeżeli ktoś tak to odebrał lub kogoś uraziło – to ja 

przepraszam, proszę czytać dosłownie” (…) – wypowiedź Starosty Krapkowickiego Macieja 

Sonika. (…) „Z pełnym szacunkiem przyjmuję Państwa protest, bo tak jak ja uzurpuję sobie 

prawo do politycznej oceny Państwa działalności, tak szanuję Państwa prawo, wyjaśniam 

jednocześnie, że to nie taka była intencja (…)”. 
Zdaniem radnego Krystiana Komandra starosta powinien bardziej ważyć słowa i uważać 

na to co pisze na forach internetowych; radny poczuł się urażony wypowiedziami starosty 
w dyskutowanym temacie, tym bardziej, że do tej pory współpraca w radzie była na godnym 
poziomie; przedstawiony „PROTEST” jest „dość grzeczny i delikatny”(…) jest 
prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie zaostrzona i  poruszona w mediach lokalnych. 
Dla dobra powiatu i mieszkańców lokalnej społeczności niektóre tematy nie powinny być 
poruszane, a słowa dobrze wyważone – taką konkluzją zakończył wypowiedź radny Klubu 
Mniejszości Niemieckiej Krystian Komander. 
 

Przewodniczący Rady Roman Chmielewski przypomniał o pomyśle wspólnego 
posiedzenia wszystkich członków komisji stałych rady w celu przeprowadzenia wizji lokalnej 
zarówno w szkole, hali sportowej jak i zawalonego muru przy Zespole Szkół Zawodowych 
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 

 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu 
Krapkowickiego. 
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