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BR.0002.1.12.2015 

Protokół Nr XII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 16 grudnia 2015 rok 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1407 i trwały do godz. 1805. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 18 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 

starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według listy obecności, która 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Zgodnie z §33 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2001 r. Nr 100 

poz. 829) nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu  (CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach. 

 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji: 

 

a) stwierdzenie quorum; 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 

starostwa powiatowego oraz ogłosił przerwę w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 14:40 przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze 

udział 18 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do 

podejmowania wiążących uchwał (nie ma starosty Macieja Sonika). 

 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 9 grudnia 

2015 r. przedłożył nowy projekt uchwały, który włącza do porządku obrad jako pozycja: 

5j) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego 

w kluczowych dla regionu branżach”. 

 

A także w dniu 9 grudnia br. Zarząd przedłożył autopoprawki do projektów uchwał 

w sprawie: 

5d) zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 
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niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2015 r.,  

5e) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,  

5f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok,  

5g) zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 –2023,  

5h) uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok – w postaci zmiany uchwały 

Zarządu nr 300/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. 

5i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 – w postaci zmiany 

uchwały Zarządu nr 301/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. 

  

Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 15 grudnia 

br. zgłosił autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: 

5f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok,  

5g) zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 –2023,  

5h) uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok – w postaci zmiany uchwały 

Zarządu nr 300/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., 

5i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 – w postaci zmiany 

uchwały Zarządu nr 301/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. 

 

Wicestarosta  Sabina Gorzkulla – Kotzot poinformowała, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego 

w dniu dzisiejszym zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: 

5e) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad 

o nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz o zgłoszone autopoprawki, który 

został przyjęty jednomyślnie w obecności 18 radnych.  

 

 

c) informacja o protokole z XI Sesji, 

 

Protokół z ostatniej sesji dostarczony został w postaci elektronicznej; protokół nr XI z dnia 

29 października 2015 r.  Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc uwag. 

 

 

Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 

a) w dniu 15 listopada realizując zapisy uchwały nr 300/2015 Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwały 

budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałów informacyjnych 

przesłałem do Państwa projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok oraz 

projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023; 
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b) w dniu 17 listopada br. Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego przesłał 

uchwałę w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu” – do wglądu 

w Biurze Rady; 

c) w dniu 18 listopada br. wpłynął protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej w związku 

z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 

w Krapkowicach; zaleceń pokontrolnych nie wydano – do wglądu w Biurze Rady; 

d) w dniu 23 listopada br. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w „Dniu 

Przedsiębiorczości” organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Zdzieszowicach;  

e) w dniu 26 listopada br. wpłynęło pismo związków zawodowych w AMP S.A. oddział 

w Zdzieszowicach z prośbą o wprowadzenie dyżuru aptek w Gminie Zdzieszowice oraz 

mieście Zdzieszowice w dniach świątecznych oraz w innych dniach wolnych od pracy  – 

komisja Polityki Społecznej omówiła temat podczas opiniowania projektu uchwały 

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2016 rok; 

f) w dniu 1 grudnia br. wpłynęły opinie Komisji stałych Rady Powiatu w sprawie projektu 

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok – do wglądu w Biurze Rady; 

g) w dniu 2 grudnia br. wystosowałem pismo do Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

w sprawie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu dotyczących projektu budżetu Powiatu 

Krapkowickiego; 

h) w dniu 9 grudnia br. Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego przesłał uchwałę 

w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego oraz 

stanowisko burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia br. 

– do wglądu w Biurze Rady; 

i) w dniu 9 grudnia br. Przewodniczący Rady Powiatu w Oleśnie przesłał uchwałę 

w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu” – do wglądu w Biurze Rady; 

j) w dniu 12 grudnia br. wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od pracowników 

Komendy Wojewódzkiej Policji; 

k) w dniu 15 grudnia br. wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach;  

l) w dniu 15 grudnia br. wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

 

Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

W powyższym punkcie obrad głos radny Albert Macha, który zwrócił się z pytaniem dlaczego 

wybrano ofertę aż z Warszawy „Fundacja HONESTE VIVERE Warszawa”? i czy firma 

otrzymała już kwotę w wysokości 59.946 zł na realizację zadania w obszarze prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej? Wicestarosta w odpowiedzi poinformowała, że do 

konkursu przystąpiło 3 oferentów; wybrana była najkorzystniejsza; pieniądze zostaną 

przekazane po 1 stycznia 2016 r. w momencie podpisania umowy i rozpoczęcia działalności. 
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Głos w temacie zabrali w kolejności radny Albert Macha, wicestarosta, radny Albert Macha, 

wicestarosta. 

 

Ad.4. Informacja w zakresie dróg powiatowych (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

 

Materiał został przedstawiony przez wicestarostę Sabinę Gorzkullę - Kotzot w postaci 

prezentacji multimedialnej. 

 

Radny Albert Macha zwrócił uwagę na brak „wartości fizycznych” w wykresach. 

Radny Jerzy Mikus stwierdził, że brakuje w podsumowaniu informacji w jakiej kwocie gminy 

dofinansowywały do zadań. Wicestarosta zobligowała wydział o uzupełnienie tabeli 

w wysokość kwot w partycypacji Gmin. 

 

 

Ad.5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2016 rok, 

 

Koryna Bernardt dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zapoznała radnych z powyższym 

projektem uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze wyjaśnieniami dyrektor wydziału 

polityki społecznej Koryny Bernardt, podjęli szczegółową dyskusję w wyniku której radni  

w wyniku głosowania (5 głosów za, 1 głos  wstrzymujący, 2 głosy przeciwko) pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na 2016 rok . 

 

Radna Monika Wąsik – Kudla w imieniu Komisji Doraźnej, którą powołano do ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 

r. odniosła komentarz do sytuacji mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice w związku 

z ograniczonymi godzinami pracy aptek, zaapelowała o zmiany godzin pracy aptek oraz 

zgłosiła wniosek formalny o wydłużenie w dni powszednie dyżur do godz. 2300. 

 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot w odpowiedzi przypomniała o pozytywnych 

opiniach burmistrzów, wójtów i izby aptekarskiej, przedstawiła procedurę jaka towarzyszy 

tworzeniu powyższego harmonogramu i zakończyła informacją, że nie podjęcie uchwały 

spowoduje brak dyżurów po 1 stycznia 2016 roku we wszystkich gminach powiatu. 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w powyższym temacie: radnemu Albertowi Macha, 

radnemu Krystianowi Komander, wicestaroście, radnej Monice Wąsik – Kudla, która 

wycofała wniosek formalny oraz zapowiedziała powrót do pracy Komisji Doraźnej; radnemu 

Wojciechowi Kowalskiemu, radnej Monice Wąsik – Kudla. Przewodniczący rady zaapelował 

o podjęcie prac nad nowym harmonogramem dyżurów aptekarskich w Zdzieszowicach 

umożliwiających dostęp do lekarstw większej grupie mieszkańców. 

 



5 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na 2016 rok. 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwko 

oraz 4 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr XII/86/2015, która stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

 

 

b) ustalenia w 2016 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, 

 

Przedmiotowy projekt uchwały omówił dyrektor wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander 

Gacek. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 

dyrektora Aleksandra Gacka, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 

powyższej uchwały. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem ile pojazdów usunięto oraz umieszczono 

na parkingu strzeżonym w 2015 roku? Odpowiedzi udzielili wicestarosta i dyrektor Gacek. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia w 2016 r. opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.  

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XII/87/2015, 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

c) uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020, 

 

Dyrektor Gabinetu Starosty Witold Rożałowski przedstawił założenia strategii.  

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Sekretarza Powiatu 

Henryka Małka, podjęli polemikę w temacie strategii, nie wnieśli uwag do materiału oraz 

pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 

Henryka Małka Sekretarza Powiatu, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 

powyższej uchwały. Przewodniczący komisji dodał, że omawiany dokument nie jest 

„zamknięty” można cały czas pracować, zgłaszać pomysły i na bieżąco modyfikować strategię 

powiatu. 
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Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem skąd pomysł na ogólnikowy zapis „do roku 2020” 

a nie wyszczegółowienie, że obowiązuje na lata np.2015-2020?, radny zauważył 2 letnią lukę 

po między poprzednią strategią, a obecnie omawianą; radny zacytował zapis ze strategii oraz 

odniósł degresje i uwagi do omawianego dokumentu krytykując miedzy innymi zapis 

„Starostwo Przyjazne Mieszkańcom” uznając, że Powiat jest przyjazny mieszkańcom, a nie 

tylko starostwo.  Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot oraz Sekretarz Powiatu Henryk 

Małek udzielili odpowiedzi i odnieśli komentarz do wypowiedzi radnego Machy. 

Przewodniczący rady udzielił w temacie Strategii Powiatu głosu w kolejności: wicestaroście, 

radnej Heldze Bieniusa, radnemu Albertowi Macha, wicestaroście (w tle radny Albert 

Macha), radnemu Krystianowi Komander, sekretarzowi, wicestaroście, radnemu Jerzemu 

Mikusowi, który zwrócił się z pytaniem czy co rocznie będzie analizowana i dyskutowana 

strategia? Wicestaroście; radnemu Joachimowi Kamradowi, który zainteresował się datą 

sprawozdania połowicznego strategii, czy będzie to 2017 czy 2018 rok? Odpowiedzi udzielili 

sekretarz oraz radna Helga Bieniusa. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu 

Krapkowickiego do roku 2020. 

 

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

się - uchwała Nr XII/88/2015, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2015 r., 

 

Wprowadzone zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały omówiły: Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – Stroka oraz 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach Danuta Wieszala. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Sekretarza Powiatu 

Henryka Małka, podjęli polemikę w temacie strategii, nie wnieśli uwag do materiału oraz 

pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.   

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2015 r., 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XII/89/2015, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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e) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła wydatki które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2015 wraz z wprowadzaną autopoprawką Zarządu. Głos w dyskusji zabrali 

radny Albert Macha, wicestarosta, radna Helga Bieniusa. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2015. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XII/90/2015, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 

 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz zapoznała radnych ze wszystkimi zmianami jakie zostały 

wprowadzone w przedmiotowym projekcie uchwały, zarówno w wersji pierwotnej jaki 

i z autopoprawkami Zarządu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 

Radny Albert Macha w komentarzu do zaproponowanych zmian Zarządu zwrócił między 

innymi uwagę na niewykorzystane środki z „ochrony zabytków”, które zostały przesunięte 

na promocję. Głos w temacie zabrała skarbnik oraz wicestarosta. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2015 rok. 

 

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

się - uchwała Nr XII/91/2015, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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g) zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 –2023, 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła przedmiotowy projekt uchwały wraz 

ze zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

W ramach uzupełnienia wypowiedzi przedmówcy Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot 

poinformowała o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą 

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który w kwestiach 

finansowych zmienia projekt omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy kwota 33.000 zł tylko na nagłośnienie jest 

przeznaczona? Radny podsumował, iż w chwili obecnej zarezerwowano w budżecie powiatu 

kwotę 77.000 zł na „koncert noworoczny”! Radny Albert Macha uznał, iż „lekko przychodzi 

Zarządowi wydawanie publicznych pieniędzy” oraz zwrócił się do Zarządu o przygotowanie 

sprawozdania finansowego z wydatków na „koncert noworoczny”. Głos w temacie zabrała 

wicestarosta. Radny Jerzy Mikus również nawiązał do nagłośnienia koncertu noworocznego 

zauważając, iż Krapkowicki Dom Kultury posiada nagłośnienie. Wyjaśnień udzieliła 

wicestarosta. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015 –2023 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 5 głosach 

wstrzymujący się - uchwała Nr XII/92/2015, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

h) uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował zebranych, iż procedowanie nad 

projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok 

odbędzie się zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 

lipca 2010 r. Głos zabrała Sabina Gorzkulla – Kotzot Wicestarosta Krapkowicki. 

1. Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz w komentarzu przedstawiła główne założenia 

projektu budżetu na 2016 rok; Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla - Kotzot 

poinformowała o pozytywnej opinii do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 

rok wyrażonej przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

2. Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o zapoznanie się z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej załączoną do dokumentacji: uchwała nr 644/2015 składu Orzekającego 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony 

projekt uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok (załącznik nr 14a do 

niniejszego protokołu).  

3. Przewodniczący rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu 

Krapkowickiego by wyrazili w imieniu członków komisji opinię nad projektem uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok. Przewodniczący 

Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 26 listopada i 01 grudnia 2015 r. 

zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz, 

omówili oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok 

i  nie wnieśli wniosek do ww. projektu uchwały (wraz z autopoprawkami). 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 26 listopada i 01 grudnia 2015 r. 

zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag 

do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2016 rok (wraz 

z autopoprawkami). 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 26 listopada i 01 grudnia 2015 r. 

zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag 

do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2016 rok (wraz 

z autopoprawkami). 

4. Wicestarosta Sabina Gorzkulla - Kotzot poinformowała, iż działając zgodnie z § 7 ust. 

5 Uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego: 

„otrzymane opinie komisji przekazuje Zarządowi Powiatu” - Przewodniczący Rady przekazał 

ww. opinie w dniu 9 grudnia br. informując o pozytywnych opiniach komisji oraz braku 

wniosków komisji do budżetu na 2016 r. 

5. Przewodniczący rady poinformował o braku wniosków zgłoszonych przed 

rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględniony w projekcie budżetu.  

6. Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła autopoprawki Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 9 grudnia 2015 r. w zakresie: 

wydatków majątkowych, w rozdziałach: 

a) 60014 zmianie ulega nazwa zadania z „Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-

rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika 

zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga” na „Wykonanie chodnika wraz ze 

ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do 

istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga 

powiatowa nr 1811O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb”; 

b) 80130 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego 

w kluczowych dla regionu branżach” dotyczący wykonania przebudowy sal lekcyjnych 

na pracownie zawodowe w branży chemia i ochrona środowiska w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Zdzieszowicach. W roku 2016 planuje się przeznaczyć środki w 

wysokości 38.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie 

współfinansowany w 85% ze środków pochodzących z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
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Wynik budżetu -  zmniejszając go o kwotę 38.000 zł. Deficyt Powiatu Krapkowickiego 

wynosi 1.227.426 zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 Przychody -  zwiększając je o kwotę 38.000 zł.    

oraz zmiany (autopoprawki) wprowadzone w dniu 15 grudnia 2015 r. w zakresie: 

zadania dotyczącego organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim 

w 2016 roku: 

- zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75595 na rozdział 75515, zarówno po stronie 

dochodów, jak i wydatków, 

- w ramach wydatków przesunięcia kwoty 119.892 zł z wynagrodzeń na wydatki 

statutowe; 

wydatków majątkowych, w rozdziałach: 

a) 60014 zmianie ulega nazwa zadania z „Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-

rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika 

zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga” na „Wykonanie chodnika wraz 

ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra 

do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga 

powiatowa nr 1811O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb”, 

b) 80120 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, w związku z rezygnacją 

z realizacji w 2016 roku zadania pn. „Osuszanie i ocieplenie części ścian budynku 

Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach”, 

c) 80130 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” dotyczący wykonania przebudowy 

sal lekcyjnych na pracownie zawodowe w branży chemia i ochrona środowiska 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. W roku 2016 planuje się 

przeznaczyć środki w wysokości 38.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Projekt będzie współfinansowany w 85% ze środków pochodzących z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; 

wyniku budżetu, zmniejszając go o kwotę 18.000 zł. Deficyt Powiatu Krapkowickiego 

wynosi 1.207.426 zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

przychodów, zwiększając je o kwotę 18.000 zł.    

7. W dyskusji nad projektem budżetu na 2016 rok udział wzięli w kolejności: członek 

zarządu Ryszard Reszczyński, radny Piotr Solloch, wicestarosta, członek zarządu Wojciech 

Kowalski, członek zarządu Ryszard Reszczyński. Radny Albert Macha wygłosił opinię 

w imieniu Radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu, sygnalizując między 

innymi wzrost wydatków na administrację „zjadanie własnego ogona”, wzrost na płacach 

o 790.000 zł; wieloletnia prognoza finansowa pokazuje brak przedsięwzięć na najbliższe lata, 

brak propozycji na rozwiązanie problemu z Zakładem Opieki Leczniczej, brak informacji 

o termomodernizacji szkoły w Zdzieszowicach; radny apelował aby w dobie kryzysu zacząć 

oszczędzać, „a my na promocję wydajemy 2,5 % wydatków własnych czyli ponad 400.000 

zł”. Głos zabrała wicestarosta oraz członek zarządu Ryszard Reszczyński. 

8. Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie propozycje 

autopoprawek Zarządu z dnia 9 grudnia 2016 r., które w wyniku głosowania zostały przyjęte 

16 głosami za przy 2 głosach wstrzymujący się w obecności 18 radnych. Przewodniczący Rady 

Józef Bukowiński poddał pod głosowanie propozycje autopoprawek Zarządu z dnia 
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15 grudnia 2016 r., które w wyniku głosowania zostały przyjęte 11 głosami za przy 7 głosach 

wstrzymujący się w obecności 18 radnych. 

9. Brak wniosków. 

10. Przewodniczący rady Józef Bukowiński zarządził głosowanie projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, która w obecności 

18 radnych została przyjęta 11 głosami za, przy 7 głosach przeciwko - uchwała 

Nr XII/93/2015, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

 

i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2023, 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2023. 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu wyrażonej uchwałą Nr 568/2015 w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki Zarządu zgłoszone w dniu 

9 grudnia 2015 r., które w wyniku głosowania zostały przyjęte w obecności 18 radnych 

11 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujący się oraz 1 głosie przeciwko. 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki Zarządu zgłoszone w dniu 

15 grudnia 2015 r., które w wyniku głosowania zostały przyjęte w obecności 18 radnych 11 

głosami za, przy 7 głosach przeciwko. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2016 –2023. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 7 głosach przeciwko  - 

uchwała Nr XII/94/2015, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

Posiedzenie rady opuścił radny Piotr Solloch; na Sali obrad pozostało 17 radnych. 

 

 

j) przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 

dla regionu branżach” 

 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot omówiła przedmiotowy projekt uchwały oraz 

oddała głos przyszłemu realizatorowi projektu - Pani Małgorzacie Nogalskiej Dyrektor 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. 
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Inspektora 

Wydziału Rozwoju i Współpracy Anety Mielczarczyk, podjęli polemikę w temacie projektu, 

nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.   

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XII/95/2015, 

która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. Interpelacje Radnych.  

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.7. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radna Helga Bieniusa zgłosiła temat do planu pracy rady na 2016 rok: Usprawnienie 

współpracy między powiatem a gminami - diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz 

wpracowanie obszarów i form skutecznej współpracy. 

 

Radny Mariusz Pieszkała zgłosił kandydaturę Pana Wojciecha Kuprasz do nagrody Starosty 

za wiele podjętych działań na rzecz społeczności Powiatu Krapkowickiego. 

W temacie nagród starosty głos zabrała wicestarosta informując, że nie Powiat nie przyznaje 

nagród starosty. 

Radny Albert Macha zgłosił zażalenie na działalność Przewodniczącego Rady w związku 

z niezwołaniem Sesji w listopadzie, co było zgodne z planem pracy rady na 2015 rok. Głos 

w temacie zabrał członek Zarządu Ryszard Reszczyński oraz wicestarosta. 

Przewodniczący rady przekazał następujące komunikaty: 

1. Kolejna sesja planowana jest na ostatni czwartek stycznia, tj. 28.01.2016 r. 

2. Przewodniczących komisji prosi się o przygotowywanie rocznych sprawozdań 

z działalności swoich komisji oraz planów pracy  komisji na 2016 rok. 

3. Radnych prosi się składanie propozycji do planu Pracy Rady na 2016 r. - Biuro Rady 

przesłało drogą mailową obecnie obowiązujący Plan Pracy - proszę o naniesienie uwag, 

sugestii i propozycji oraz odesłanie do Biura Rady. 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się do Przewodniczącego Rady oraz Zarządu Powiatu 

o publikowanie w prasie lokalnej życzeń w imieniu wszystkich radnych, a nie tylko od 

przewodniczącego rady i starosty. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się o wyjaśnienia co dzieje się z budynkami: tzw. alzheimer oraz 

po Powiatowym Zarządzie Dróg? Wicestarosta poinformowała, iż budynek po PZD jest 

wykorzystywany na różne działalności, a „alzheimer” będzie wystawiony na sprzedaż. 
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Ad.8 . Zamknięcie obrad. 

 

Zamknięcie obrad poprzedził występ artystyczny członków Klubu Wokalisty w Krapkowicach: 

Natalii Zastępy i Jakuba Niewaldy. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 

rady zamknął obrady XII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

              Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


