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BR.0002.1.15.2016 

Protokół Nr XV 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 31 marca 2016 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1615. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 15 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.  

 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał (nie ma 
radnych: Sabiny Gorzkulli – Kotzot,  Macieja Sonika, Mariusza Pieszkały, Sławomira 
Rowińskiego). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński przedstawił uzupełniony porządek obrad, który jest 
podpisany i został rozdany Radnym. 
Przewodniczący poinformował, że: 
� Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 24 marca br. przedłożył nowy projekt uchwały 

w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2016 – 2025, który Radni otrzymali w dniu 25 kwietnia w wersji elektronicznej.    
� Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 30 marca br. przedłożył autopoprawki 

do projektów uchwał:  

• w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, wyrażonej w druku 9g, 



2 

 

• w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 
– 2023, wyrażonej w druku 9h). 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiony porządek obrad został uzupełniony 
o pkt: „Interpelacje Radnych” w punkcie nr 11, a „Zamknięcie obrad” przyjęło nr 12 oraz 
zwrócił się z pytaniem czy są wnioski do przedłożonego porządku obrad, który stanowi 
załącznik nr 4a do niniejszego protokołu.  
 

 
c) informacja o protokole z XIV Sesji, 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół nr 14 oraz został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 14 z dnia 28 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 

a) w dniu 3 lutego br. wystosowałem zaproszenie dla Przewodniczących Rad Miejskich 
i Gminnych naszego Powiatu do udziału w spotkaniu na temat wynikający z planu pracy 
rady powiatu: „Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie współpracy 
pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu”; 

b) w dniu 3 lutego br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie rezolucji 
na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego; 

c) w dniu 3 marca br. wpłynęła uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie poparcia 
rezolucji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz poparcia stanowiska 
burmistrzów miast i gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku podjętą dnia 
24 lutego 2016 roku; 

d) w dniu 4 marca br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie poparcia 
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra  Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach – Opolu; 

e) w dniu 4 marca br. wpłynął wykaz adresów mailowych Radnych Rady Miejskiej 
w Gogolinie; 

f) w dniu 4 marca br. wpłynął list otwarty Komitetu Tak dla Samorządności w sprawie 
powiększenia Opola; 

g) w dniu 4 marca br. wpłynęło pismo dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie Pani Violety 
Zajączkowskiej, wyjaśniające nieobecność na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, 
na które Pani Dyrektor otrzymała zaproszenie; 

h) w dniu 14 marca br. odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych 
Powiatu Krapkowickiego dotyczące tematu: „Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań 
w zakresie współpracy pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu” – 
wypracowano stanowisko wzajemnego informowania się o wszystkich wydarzeniach 
sportowych, kulturalnych i innych; przewodniczący rad mają na najbliższej sesji 
poinformować „swoich” radnych o temacie: „Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań 



3 

 

w zakresie współpracy pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu”  wypracować 
stanowisko, które przewodniczący rad przedstawią na komisji Polityki Społecznej przy 
radzie Powiatu, a później zostanie przedstawione Radnym Powiatu Krapkowickiego 
na sesji czerwcowej; 

i) w dniu 14 marca br. wpłynęło pismo Gminnej  Spółki Wodnej w Walcach z prośbą 
o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na działalność statutową spółki; 

j) w dniu 18 marca br. wpłynęło pismo Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali w sprawie 
zainicjowania cyklu regularnych spotkań Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady 
Powiatu oraz burmistrzów i wójtów z terenu powiatu; 

k) w dniu 21 marca br. wystosowałem do Państwa pismo w sprawie złożenia oświadczenia 
majątkowego za 2015 rok, ze stanem na 31.12.2015 r. wraz z kopią zeznania 
osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 (druk PIT); termin składania 
do 30.04.2016 r.;  

l) w tygodniu przedświątecznym wpłynęło wiele życzeń skierowanych do Radnych z okazji  
Świąt Wielkanocnych; 

 
 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Brak uwag. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2015 r. 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 2015 rok (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach Przemysław Ilnicki omówił Sprawozdanie 
na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego 
protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami komendanta 

Ilnickiego, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali  Sprawozdanie Komendanta Policji 

z działalności w roku 2015 r. 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 2015 rok. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego jest tak dużo wolnych wakatów? I czy 
są środki finansowe na ich pokrycie w momencie zatrudnienia? Odpowiedzi udzielił 
komendant policji. 
 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński w imieniu Radnych oraz mieszkańców Powiatu 
Krapkowickiego  wygłosił podziękowania. 
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Ad.5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie 

powiatu  w 2015 roku (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Krapkowicach p.o. Piotr Dudek omówił 

Sprawozdanie na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 7a 
do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami komendanta 

Dudka, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz 

o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu  w 2015 roku. 
 

Głos w dyskusji zabrali w kolejności radny Albert Macha, komendant, radna Helga Bieniusa, 
komendant. 
 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński w imieniu Radnych oraz mieszkańców Powiatu 
Krapkowickiego  wygłosił podziękowania. 
 
 
Ad.6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2015 roku 

(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Powiatowy Rzecznik konsumentów w Krapkowicach Małgorzata Płaszczyk - Waligórska 

omówiła Sprawozdanie na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik 
nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
Rzecznika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów z działalności w 2015 roku. 

 
Brak uwag. 
 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński w imieniu Radnych oraz mieszkańców Powiatu 
Krapkowickiego  wygłosił podziękowania. 
 
 
Ad.7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2015 rok (stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu). 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa omówiła ww. sprawozdanie. 

 
Brak uwag. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński w imieniu Radnych oraz mieszkańców Powiatu 
Krapkowickiego  wygłosił podziękowania. 
 
 

Ad.8. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań Powiatu 

Krapkowickiego w 2015 roku (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł przedstawiła powyższą 
informację. Głos w dyskusji zabrali w kolejności radny Jerzy Mikus, dyrektor Iwona Jagoda – 
Jamioł, radny Jerzy Mikus, przewodniczący rady Józef Bukowiński, członek Zarządu Ryszard 
Reszczyński, przewodniczący rady Józef Bukowiński. 
 
 
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach; wznowienie obrad nastąpiło 

o godz. 15:35. 
 
 
Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 
a) 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 zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska - 

Stroka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora PCPR, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowali projekt 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 zakładzie opiekuńczo – leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

 
 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 zakładzie opiekuńczo – leczniczym, 

w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XV/104/2016, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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b) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania  

przypadających według algorytmu w 2016 r., 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska - 

Stroka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora PCPR, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 
zadania  przypadających według algorytmu w 2016 r. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem o pieczątkę i podpis na projekcie uchwały: 

„Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach zaopiniowano 
pozytywnie Tomasz Mierzwa” – czy jest to tylko pracownik starostwa czy członek ww. Rady? 
W odpowiedzi dyrektor Stroka poinformowała, że Pan Tomasz Mierzwa jest 
Przewodniczącym ww. Rady. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania  przypadających według algorytmu w 2016 r. 

 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/105/2016, która 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 

c) realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Opolu, 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska - 

Stroka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora PCPR, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu. 
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Brak uwag. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Opolu. 

 
 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/106/2016, która 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 

d) realizacji projektu pn. „W RODZINIE LEPIEJ”, 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska - 

Stroka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora PCPR, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „W RODZINIE LEPIEJ. 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „W RODZINIE 

LEPIEJ”. 

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/107/2016, która 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

 

e) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych organach 

znajdujących się w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach, 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł zreferowała powyższy 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami dyrektora wydziału RW, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac 
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konserwatorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele parafialnym 
pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac 

konserwatorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele parafialnym pw. 

Nawiedzenia NMP w Komornikach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/108/2016, która 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 

f) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Gogolin, 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami dyrektora wydziału RW, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 
finansowej) Gminie Gogolin. 

 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 

finansowej) Gminie Gogolin. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/109/2016, która 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

 

g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały wraz 
z wprowadzonymi autopoprawkami Zarządu.  
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami dyrektora wydziału RW, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2016 rok. 
 
Z pytaniem zwrócił się radny Joachim Kamrad, jednakże w wyniku udzielonych przez 
skarbnika wyjaśnień radny uznał, że pytanie było pomyłką, gdyż materiał jest „ok”. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2016 rok. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/110/2016, która 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 

 

h) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2023; 
 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały wraz 
z wprowadzonymi autopoprawkami Zarządu.  
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami dyrektora wydziału RW, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2016 –2023. 

 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2016 –2023. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/111/2016, która 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
 

i) Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 

2025, 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska - 

Stroka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora PCPR, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025. 
 
Radny Albert Macha w wypowiedzi nawiązał do misji i wizji Programu, gdzie najistotniejszą 
rolą jest budowanie zintegrowanego systemu działań na rzecz kompensacji skutków 
niepełnosprawności oraz zapewnienia wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych 
we wszystkich sferach życia poprzez: 



10 

 

I Profilaktykę i oświatę zdrowotną w zakresie zapobiegania niepełnosprawności. 
II Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

III Likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności. 
IV Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom. 
V Tworzenie warunków aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Radny zauważył, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Górażdżach nie jest wymieniony jako 
miejsce które zostanie objęte ww. programem, a stanowi bardzo ważny ośrodek stacjonarny 
udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, 
pielęgnację i rehabilitację. Radny Albert Macha zaproponował wprowadzenie zmiany do 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025 po 
przez uszczegółowienie w zapis przy tabeli w pkt 4: „realizatorzy”  Zakład Opiekuńczo 

Leczniczy w Górażdżach. Wyjaśnień udzieliła dyrektor PCPR sygnalizując, że należy 
zastosować nazewnictwo ogólne: „placówki służby zdrowia”, gdzie pod tym pojęciem 
znajdują się wszystkie placówki służby zdrowia z terenu Powiatu Krapkowickiego. Radny 
Albert Macha uznał, iż należałoby to uszczegółowić. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: 
radny Albert Macha, dyrektor PCPR Beata Krzeszowska – Stroka (w tle przewodniczący rady, 
radny Albert Macha, dyrektor Stroka). 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XV/112/2016, która 
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się do Przewodniczącego Rady o szczegółowy wpis do protokołu 
powyższej opinii. 
 

 

Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego Zespół Szkół w Zdzieszowicach pozyskał 
zdaniem radnego niską kwotę na szkolnictwo zawodowe? Dlaczego Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego nie wspomógł szkoły w pozyskiwaniu środków? Odpowiedzi udzielił Członek 
Zarządu Ryszard Reszczyński. Radny Albert Macha poinformował, że nie chce odpowiedzi 
na piśmie. Głos zabrał Członek Zarządu Ryszard Reszczyński. 
 

 

Ad.11. Interpelacje Radnych.  

 
W imieniu Sołtysów i użytkowników drogi powiatowej Zdzieszowice - Żyrowa - Jasiona - 
Zakrzów – Dąbrówka Radna Helga Bieniusa zwróciła się z interpelacją: 
a) uprzątnięcie piasku po zimie, aby uniknąć sytuacji, kiedy to podczas  opadów 

deszczówka płynie asfaltem i zamula piaskiem studzienki burzowe, 
b) ponowne wymalowanie pasów przejść dla pieszych – tzw. „zebry”,  
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c) ponowne pomalowanie białą farbą odblaskową krawężnika ścieżki rowerowej 
ze Zdzieszowic do Żyrowej, skoro nie można wymalować linii przerywanej na środku 
drogi na odcinku ze Zdzieszowic do Żyrowej, 

d) postawienie barierki zabezpieczającej przy zjeździe z drogi powiatowej 
na ul. Kasztanową w Żyrowej, albowiem dość głęboki rów melioracyjny i brak 
oświetlenia w tym miejscu stwarzają - zwłaszcza w nocy – niebezpieczną sytuację 
drogową i grożą wypadkiem (wjechaniem do rowu). 

 
Radna Helga Bieniusa zabrała głos jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i poinformowała 
członków komisji, iż następne posiedzenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. (o godz. 11:00) 
i stanowić będzie kontynuację tematu z poprzedniego posiedzenia, które ze względu na brak 
quorum zostało przerwane. 
 

 

Ad.12 . Zamknięcie obrad. 

 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
 
 
 
 
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


