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BR.0002.1.18.2016 

Protokół Nr XVIII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 28 czerwca 2016 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1310 i trwały do godz. 1752. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 16 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 16 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał (nie ma 
radnych: Mariusza Pieszkały, Sławomira Rowińskiego, Tomasza Świstunia). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, iż Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 23 czerwca br. 
przedłożył nowe projekty uchwał w sprawie: 

• powierzenia Województwu Opolskiemu realizacji zadania publicznego pod nazwą: 
„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie 
rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże” - 
wyrażony w druku 5h); 

• zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026 -  wyrażony 
w druku 5g); 
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- wyrażona w druku 5b w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek 
organizacyjnych Powiatu – wniosek został odrzucony, za głosowało 6 radnych; 10 radnych 
głosowało przeciwko; 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński poddał pod głosowanie 
rozszerzony i zmieniony porządek obrad, który w obecności 16 radnych został przyjęty 
15 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący się i stanowi załącznik nr 4a do niniejszego 

protokołu. 

 
Porządek obrad po rozszerzeniu wygląda następująco: 

a) zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 
2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r., 

b) utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu 
Krapkowickiego, 

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 r., 

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego, 
e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok – autopoprawki, 
f) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026 – 
autopoprawki, 

g) powierzenia Województwu Opolskiemu realizacji zadania publicznego pod nazwą: 
„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie 
rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże” – 
nowy projekt, 

h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok – 
nowy projekt,  

i) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2” – nowy 
projekt. 

 
 

c) informacja o protokole z XVII Sesji, 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół nr 17 został dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 17 z dnia 24 maja 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 

a) w dniu 31 maja br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie 
przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Gorzowa Śl. do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 
Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
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dofinansowania realizacji zadań gminy w okresie przejściowym wprowadzonych zmian 
w systemie oświaty”; 

b) w dniu 31  maja br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Praszce w sprawie poparcia 
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra  Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach – Opolu”; 

c) w dniu 31  maja br. wpłynęło pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
z życzeniami dla radnych z okazji Dnia Samorządowca; 

d) w dniu 01 czerwca br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie 
wystąpienia przez Radę Miejską w Ozimku z apelem do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 
Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym, w związku 
z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, dotyczących pozostawienia dzieci 
sześcioletnich w przedszkolach; 

e) w dniu 01 czerwca br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie 
przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głubczycach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 
Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym, w związku 
z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, dotyczących pozostawienia dzieci 
sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”; 

f) w dniu 01 czerwca br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie poparcia 
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra  Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach – Opolu; 

g) w dniu 02 czerwca br. wystąpiłem z pismem do dyrektora gimnazjum w Zdzieszowicach 
Mirosława Czernysza z informacją o rozpatrzeniu wniosku w sprawie Radnego Mariusza 
Pieszkały na najbliższej Sesji, którą zwołuje na dzień 28 czerwca br.; 

h) w dniu 13 czerwca br. wpłynęło pismo Klubu Sportowego „OTMĘT” w Krapkowicach 
z zaproszeniem dla Radnych na spotkanie podsumowujące 4 letnią kadencję – otrzymali 
Państwo mailowo; 

i) w dniu 14 czerwca br. wystąpiłem z pismem do dyrektora gimnazjum w Zdzieszowicach 
Mirosława Czernysza z zaproszeniem do udziału w spotkaniu z Radnymi Powiatu 
w sprawie Radnego Mariusza Pieszkały wyznaczonym na dzień 23 czerwca br.; 

j) w dniu 15 czerwca br. wpłynęła uchwała Rady Gminy w Jemielnicy w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec działań prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie 
terytorium Opola; 

k) w dniu 20 czerwca br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego z zapytaniem o opinię 
związków zawodowych do uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie określenia 
rodzajów, warunków i sposobów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki; 
w dniu 22 czerwca br. udzieliłem odpowiedzi potwierdzającej zaciągnięcie opinii 
w powyższej sprawie; 

l) w dniu 20 czerwca br. wpłynęło pismo Sybili Zimerman Burmistrza Zdzieszowic, 
w którym w imieniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zwraca 
się z prośbą o zapraszanie Radnych Miejskiej w Zdzieszowicach do uczestnictwa 
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w posiedzeniach komisji i sesji naszej Rady; załączono również protokół Nr 18/2016 
ww. komisji; 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Brak uwag. 

 
 
Ad.4. Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie współpracy pomiędzy 

organami stanowiącymi gmin i powiatu (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Uchwałą nr XIV/101/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 
planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok Wysoka Rada zaplanowała 
na czerwcową sesję punkt o nazwie „Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie 
współpracy pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu Krapkowickiego” rozpoczął 
referowanie Przewodniczący Rady Józef Bukowiński. Plan pracy zakładał, że organem 
przygotowującym to podsumowanie będzie zarząd powiatu. Z całym szacunkiem jednak dla 
zarządu temat ten obejmuje współpracę organów stanowiących i dlatego też wysoka rada 
podjęła się diagnozowania tej współpracy, gdyż dotyczy stosunków pomiędzy Radą Powiatu 
Krapkowickiego, Radami Miejskimi w Krapkowicach, Gogolinie i Zdzieszowicach oraz Radami 
Gmin Strzeleczki i Walce. Niniejsze podsumowanie opieram w dużym stopniu o informacje 
przygotowane przez radną Helgę Bieniusę i przewodniczącą komisji polityki społecznej Irenę 
Pachowicz. Temat podejmowany na dzisiejszej sesji jest początkiem procesu ustalania metod 
współdziałania pomiędzy radnymi obu szczebli powiatu i gmin tworzących powiat. Celem 
jego jest osiągnięcie rezultatów, które wykraczają poza ustawowe umocowanie 
kompetencyjne organów, dzięki przygotowaniu, a także wypracowaniu możliwych 
nowatorskich mechanizmów konsultacji i współdziałania. Aby ocena była rzetelna i w pełni 
oddawała potrzeby lokalnej społeczności, radni posiadający mandat do reprezentowania 
mieszkańców, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odbyli szereg spotkań. Pierwsze odbyło 
się 14 marca 2016 r. Na moje zaproszenie uczestniczyli w nim Przewodniczący Rad Miejskich 
i Gminnych: Józef Gut – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach, Edward 
Paciorek Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, Piotr Czok Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie, Marek Kaliński - Przewodniczący Rady Gminy w Strzeleczkach. 
W spotkaniu nie mógł wziąć udziału Józef Nossol Przewodniczący Rady Gminy w Walcach. 
W przywitaniu gości wziął udział starosta. Kolejne spotkanie z udziałem członków Komisji 
Polityki Społecznej przeprowadzono 10 maja 2016 r. Wtedy też oddelegowałem Radnych 
Rady Powiatu do udziału w posiedzeniach komisji „branżowych” w poszczególnych „swoich” 
gminach celem zebrania informacji na temat najistotniejszych oczekiwań. 2  czerwca 2016 r. 
odbyło się trzecie spotkanie z udziałem Członków Komisji Polityki Społecznej, 
Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych oraz Przewodniczących Komisji Stałych Rad 
Miejskich i Gminnych. Jego celem było zapoznanie się z tematem Diagnozy i omówienie tych 
obszarów, w  których współpraca jest realna i może przynieść nowe rozwiązania. Podczas 
wszystkich spotkań dyskutowano o tym, co można byłoby usprawnić, zmienić i zrealizować 
pomiędzy gminami a powiatem w obszarach takich jak: gospodarka, ekologia, turystyka, 
kultura, sport, promocja. Co warto podkreślić, wielokrotnie zwracano uwagę, 
że dotychczasowa współpraca ma charakter wielopłaszczyznowy i jest bardzo dobra. 
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Chwalono między innymi działania w zakresie budowy chodników, remontów dróg 
powiatowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego, współpracy 
z klubami sportowymi, a także usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w zw. 
z aktywizacją zawodową i walką z bezrobociem,  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
poprzez realizację programu Szansa na rozwój bez barier I i II, usług świadczonych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, m.in. poprzez wspieranie programu tworzenia rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 
m.in. renowację zabytków sakralnych w poszczególnych gminach, usług świadczonych przez 
Krapkowickie Centrum Zdrowia,  dotacji na zakup ekologicznych i energooszczędnych pieców 
przyjaznych dla środowiska, czy obsługi administracyjnej w Starostwie Powiatowym.  
Współpraca oceniana jest pozytywnie również w zakresie bieżącego wsparcia realizacji zadań 
powiatu przez gminy i zadań gmin przez powiat krapkowicki. Należy pamiętać, że ze względu 
na różne kompetencje gmin i powiatów możliwość współpracy na wszystkich płaszczyznach 
i przy wszystkich realizowanych zadaniach nie jest ani możliwa ani konieczna. Wynika 
to z prawnego rozdziału zadań i niemożność ingerencji w sprawy poszczególnych jednostek 
samorządów terytorialnych. Niemniej istnieją obszary, w których budowanie inicjatyw 
byłoby zasadne, a pogłębianie więzi przysłużyłoby się mieszkańcom całego powiatu. 
Najwięcej propozycji  zgłoszono w zakresie poprawy bezpieczeństwa, kultury i infrastruktury. 
Z ust wielu osób padła propozycja opracowania pod auspicjami starosty wspólnego 
programu działań na rzecz zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż Odry w gminach: 
Zdzieszowice, Walce i Krapkowice oraz wspólne zabieganie o wsparcie u wojewody 
lub w instancjach wyższych. Tutaj należy zaznaczyć brak umocowań ustawowych organów 
powiatu do realizacji działań inwestycyjnych związanych z ochroną przeciwpowodziową. 
Nie wyklucza to natomiast przyjęcia przez powiat roli koordynatora działań gmin w tym 
obszarze. Z innych przykładów - często podkreślano potrzebę bliższej współpracy i nowych 
inicjatyw w obszarze szeroko pojętej kultury, w tym organizowania wspólnych przedsięwzięć 
kulturalnych. Pozwoliłoby to wygenerować oszczędności, ale też wyeliminować nakładanie 
się wielu wydarzeń w jednym terminie.  We wcześniejszym zaplanowaniu i dostosowaniu 
terminarza pomóc mogłoby opracowanie rocznego powiatowego informatora o imprezach 
i przedsięwzięciach kulturalno-sportowych w poszczególnych gminach i powiecie. 
Jednocześnie mieszkańcy zyskaliby konkretny plan wydarzeń na cały nadchodzący rok. 
Zaproponowano również, aby wrócić do wydawania Rocznika Ziemi Krapkowickiej, 
co zaprzestano w roku 2003. Zdaniem uczestników spotkań takie wydawnictwo poprzez 
przegląd ważnych wydarzeń w życiu gospodarczym, oświatowym, kulturalnym i sportowym 
oraz popularyzowanie sylwetek znanych osób byłoby znakomitym sposobem podsumowania 
danego roku. W zakresie infrastruktury sporo uwagi poświecono z kolei kwestiom remontów 
dróg i chodników. Padło wiele konkretnych propozycji, które jednak należą do bieżącej 
realizacji zadań powiatu w zakresie remontów i stanowią kwestie uzgadnianą 
w porozumieniu z organami wykonawczymi naszych JST. Trzeba zaznaczyć, że dyskusje były 
bardzo merytoryczne i pełne kreatywnych pomysłów, które warto byłoby wspólnie 
zrealizować. Z pewnością jest to dobry kierunek do budowania naszego wizerunku w zakresie 
współpracy. Co prawda nikt dotychczas nie wnosił w tej kwestii uwag, ale dzięki rozpoczęciu 
procesu diagnozowania konkretnych obszarów wiemy, jak powinny być sprofilowane nasze 
działania, aby zacieśnianie relacji miało rzeczywisty charakter, konkretne efekty, 
a współpraca była możliwie jak najlepsza.  
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Na zakończenie Przewodniczący Rady Józef Bukowiński złożył podziękowania wszystkim 
osobom uczestniczącym w spotkaniach i wnoszących swoją aktywność na rzecz naszego 
dalszego współdziałania oraz poprosił zarząd powiatu o bieżące informowanie rady na temat 
nowych projektów w zakresie współdziałania wszystkich jednostek samorządu z terenu 
naszego powiatu. 
 
Przewodniczący rady otwarł dyskusję, w której w kolejności głos zabrali: 
starosta - informując o powstaniu kompendium wiedzy powiatu i gmin na temat działań 
przeciwpowodziowych; 
Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który m.in. podziękował za rozpoczęcie współpracy 
na szczeblu gmina-powiat, gmina-gmina oraz za podjęte rozmowy i działania dotyczące 
spraw przeciwpowodziowych;  
Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman – podziękowania za dotychczasową wzorową 
współpracę; 
Sołtys Rozwadzy Rita Grondalska – podziękowania za podjęcie walki o budowę wałów; 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Edward Paciorek – uznał, że współpraca po 
między gminami jest niewystarczająca, zaapelował do burmistrzów i wójtów o rozwinięcie 
współpracy; 
Radny Albert Macha zastanawiał się czy „diagnoza” to autentyczny krok aby przewodniczący 
rad i burmistrzowie przyjeżdżali na sesję? Wytknął drobiazgowość oczekiwań; 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Edward Paciorek – zauważył, 
że niejednokrotnie to drobiazgi tworzą efekt końcowy i warto wymieniać się 
doświadczeniami po miedzy gminami również w „małych” sprawach; 
 Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przypomniał, że od 2 lat zabiega o utworzenie 
współpracy po między Gminami a Powiatem, „należy podać ręce i zacząć działać”. 
 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach (godz. 14:13 – 14:23). 
 

 

Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r., 

 
Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przypomniała, że przedmiotowy 

projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Opolską Okręgową Izbę Aptekarską oraz 
wójtów i burmistrzów, po otrzymaniu pozytywnych opinii zostaje przestawiany Radzie. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora wydziału PS, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz jednomyślnie, pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XVIII/129/2016, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 

b) utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu 

Krapkowickiego, 

 
Starosta Maciej Sonik poinformował, że w strukturach Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach planuje się utworzyć centrum usług wspólnych dla jednostek 
organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego zaliczanych do sektora finansów publicznych 
w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. 

Przewodniczący rady w temacie CUW udzielił głosu w kolejności: wicestaroście Sabinie 
Gorzkulli, Dyrektor Wydziału AO Aneta Dróżdż, Dyrektor Wydziału PS Koryna Bernardt, 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach Dorota Dobiecka, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – Stroka, 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach Dorota Dobiecka. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla zgłosiła wniosek o 10 minutową przerwę w obradach. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
dyrektora wydziału PS, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali 
projekt uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek 

organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. 
 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach (godz. 14:52 – 15:00). 
 
 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący rady powitał przybyłą na sesję Dyrektor ZS im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach Iwonę Medwid, której udzielił głosu. W dyskusji głos zabrali 
w kolejności: członek zarządu Wojciech Kowalski, Dyrektor Iwona Medwid, radny Albert 
Macha, który wypowiedział się jako Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej 
przy Radzie, informując, że radni MN nie są przeciwni reorganizacjom, niestety czują się 
ignorowani, jest to jest posunięcie „biznesowe”, brak negocjacji, brak rzetelnych informacji, 
obliczeń, brak jakichkolwiek informacji o „ewentualnych” problemach w oświacie 
wymagających takich kroków; członek zarządu Ryszard Reszczyński, starosta, radny Albert 
Macha, starosta, dyrektor DPS Anna Dorota Dobiecka (w tle starosta), Przewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz, radny Joachim Kamrad, wicestarosta, starosta, 
Radny Albert Macha, starosta, członek zarządu Ryszard Reszczyński. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek 

organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 6 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XVIII/130/2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
 

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 r., 

 
Przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem do Radnych czy jest konieczność odczytania 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, po usłyszeniu odmowy przekazał głos 
staroście. 
Maciej Sonik Starosta Krapkowicki na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi 
załącznik 9a do niniejszego protokołu przedstawił sprawozdanie z wykonani budżetu 
Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 r. 

 
Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu Albert 

Macha uznał,  że 282.000 zł na promocję to zdecydowanie za dużo, przy założeniu budżetu 
150.000 zł jak było pierwotnie, a podając przykład powiatu strzeleckiego gdzie na ww. cel 
przeznaczana jest kwota o połowę niższa. Zdaniem radnego nie ma efektu mierzalnego, nie 
jest „głośno” w mediach o efektach promocji; kolejnym poruszonym tematem było 
porównanie wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, brak zwrotu decyzyjnego 
w sprawie Zakładu Opieki Leczniczej; 75075 to paragraf z którego idą środki na promocję 
jednostek powiatu, a m.in. 15-lecie powiatu czy święto dyni podsumował radny Macha. 
Na zakończenie wypowiedzi Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy 
Radzie Powiatu Albert Macha w imieniu radnych Klubu oznajmił, że ze względu 
na wymienione „rodzynki” radni MN wstrzymają się od głosu. 

Przewodniczący rady otwarł dyskusję i oddał głos w kolejności: starocie (w tle radny 
Albert Macha), staroście, radnemu Albertowi Masze, staroście, wicestaroście, 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Heldze Bieniusie, radnemu Albertowi Masze, staroście, 
Skarbnikowi Powiatu Ilonie Adamkiewicz, dyrektor PCPR-u Beacie Krzeszowskiej – Stroce.  

 
 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach (godz. 16:35). 
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Po wznowieniu obrad (16:45) głos zabrał przewodniczący rady, starosta, radny Piotr 
Solloch. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 r. 
 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 6 głosach 
wstrzymujący się - Nr XVIII/131/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 

Posiedzenie rady opuścił radny Piotr Solloch; na Sali pozostało 15 radnych. 
 
 

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego, 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński zwrócił się z pytaniem do Radnych czy jest 
konieczność odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Po uzyskaniu 
negatywnej odpowiedzi oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Heldze Bieniusie, 
która poinformowała, iż w dniu 31 maja br. Komisja złożyła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej następujące dokumenty: 

1. Uchwałę Nr 1/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu za 2015 rok. 

2. Wyciąg ze statutu Powiatu Krapkowickiego przyjętego uchwałą  Nr XXV/165/2001 
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 w części dotyczącej Komisji 
Rewizyjnej. 

3. Protokoły oraz listy obecności z posiedzeń komisji w dniach 10 i 17 maja 2016 r.  
4. Uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego Nr II/19/2014 w sprawie powołania komisji 

rewizyjnej w kadencji 2014-2018 z dnia 16 grudnia 2014 rok. 
5. Wyciąg z protokołu Nr II z dnia 16.12.2014 r. w części dotyczącej powołania komisji 

Rewizyjnej. 
6. Uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego Nr IV/37/2015 w sprawie powołania komisji 

rewizyjnej w kadencji 2014-2018 z dnia 29 stycznia 2015 rok. 
7. Wyciąg z protokołu Nr IV z dnia 29.01.2015 w części dotyczącej powołania komisji 

Rewizyjnej 
Na podstawie ww. dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przedstawiła 
Uchwałę Nr 247/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., w której skład orzekający pozytywnie 
zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego z wykonania budżetu za 2015 rok.  
Na zakończenie Przewodnicząca Komisji podała wynik głosowania nad Uchwałą Nr 1/2016 
z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego z wykonania budżetu za 2015 rok, którą przyjęto w głosowaniu jawnym, 
następującym stosunkiem głosów: 
- za udzieleniem absolutorium – 2 głosy,                                                                                                                              
- przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,                                                                                                              
- wstrzymujących się – 2 głosy. 
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Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przypomniał, iż ww. projekt uchwały Rada Powiatu 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.  
 
Wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - Nr XVIII/132/2016, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 
   
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła oraz szczegółowo omówiła zmiany 

jakie zaproponował Zarząd do wprowadzenia w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2016 
rok. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie 
zaopiniowali powyższy projekt uchwały- wraz z autopoprawkami z dnia 23 czerwca 2016 r. 
 
 

Posiedzenie rady opuścił radny Maciej Lisicki; na Sali pozostało 14 radnych. 
 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem na co zostaną przeznaczone środki finansowe 

w związku z podniesieniem kapitału spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia. Głos zabrał 
starosta. 

 
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 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XVIII/133/2016, która 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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f) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 

2026, 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały, który został 
zgłoszony do porządku obrad w wersji pierwotnej w dniu 23 czerwca br. oraz uległ zmianie 
wraz ze zgłoszonymi przez Zarząd autopoprawkami w dniu 27 czerwca 2016 r. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie 
zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 – 2026. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XVIII/134/2016, która 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

 

g) powierzenia Województwu Opolskiemu realizacji zadania publicznego pod nazwą: 

„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie 

rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże”, 

 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gaceka przypomniał, że Zarząd 
Województwa Opolskiego przystępuje do realizacji inwestycji budowy obwodnicy Malni 
i Choruli, w ramach której rozbudowana zostanie część drogi powiatowej ul. Kościelna 
w Choruli przebiegającą wzdłuż Cementowni Górażdże, na długości ok 800 m. Przedmiotowa 
inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich w ilości 85 % wartości zadania. 
Szacowany koszt przebudowy fragmentu drogi powiatowej wynosi 4.000.000 zł. W związku 
z tym faktem zasadnym jest powierzeniu prowadzenia tego zadania w zakresie przebudowy 
fragmentu drogi powiatowej Województwu Opolskiemu. Głos zabrali radny Joachim Kamrad 
oraz starosta. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu 

realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423 w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż 

Cementowni Górażdże”. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XVIII/135/2016, która 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Posiedzenie rady opuścił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik; na Sali pozostało 13 radnych. 
 
 

h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok, 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały oraz 
poinformowała, że materiał nie został zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów 
Mienia Powiatu, gdyż jest to nowy projekt. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy spółka KCZ odniosła stratę?.  Wyjaśnień 
udzieliły skarbnik oraz wicestarosta. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok. 

 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - Nr XVIII/136/2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 

i) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2”, 

 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł przedstawił oraz omówiła 
przedmiotowy projekt uchwały.  
Głos w dyskusji decyzją przewodniczącego rady zabrali w kolejności: wicestarosta, Prezes 
Miejskiego Klubu Sportowego „SUPLES” Andrzej Świerczak, radny Joachim Kamrad, 
wicestarosta, prezes Andrzej Świerczak, radny Joachim Kamrad, prezes Andrzej Świerczak. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2”. 

 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XVIII/137/2016, która 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad.6. Interpelacje radnych.  

Przewodniczący rady udzielił głosu mieszkańcowi Powiatu Krapkowickiego Panu 
Szczepanowi Bryś, który poinformował, że sprawa dotyczy dwóch kwestii – własnościowej 
(uregulowania stanu prawnego granic działek, które stanowią drogę powiatową) oraz kar za 
zajęcie pasa drogowego w miejscowości Żywocice (droga powiatowa Nr 1814 O „przez wieś 
Żywocice”) poprzez prowadzenie robót bez zezwoleni zarządcy drogi.  
Decyzją przewodniczącego rady głos w dyskusji nad ww. tematem zabrali w kolejności: 
wicestarosta Sabina Gorzkulla, (w tle pan Bryś), dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii 
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Marek Najgebauer, pan Bryś, wicestarosta (w tle pan Bryś), pan bryś, wicestarosta, pan Bryś, 
przewodniczący rady. 
 

 
Posiedzenie rady opuścił radny Joachim Kamrad; na Sali pozostało 12 radnych. 

 

 

Radny Albert Macha zauważył, że komisja rewizyjna, której jest członkiem pracowała prawie 
pół roku nad kontrolą w Wydziale Rozwoju i Współpracy, a wynikało to również z braku 
współpracy – zdaniem radnego z kierownikiem kontrolowanej placówki. Szczegółowych 
wyjaśnień do zaistniałej sytuacji udzieliła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem o wykorzystanie budynku po zlikwidowanym 
Zarządzie Dróg Powiatowych? Wyjaśnień udzieliła wicestarosta Sabina Gorzkulla. 
 

 

Ad.7. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.8. 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 XVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


