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BR.0002.1.20.2016 
Protokół Nr XX 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w dniu 14 września 2016 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 105 i trwały do godz. 1530. 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.i 

 
 

 
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: Helgii Bieniusy, Mariusza Pieszkały, Sławomira Rowińskiego). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 13 września 
2016 r. przedłożył nowe projekty uchwał w sprawie: 

• realizacji projektu pod nazwą „Nasza opowieść – prawdziwa historia” –  „Our story 
– true story” – wyrażonej w druku 6f)  

• współdziałania z Gminą Gogolin przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. ,,Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą 
powiatową 1831 O” - wyrażonej w druku 6g)  
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• współdziałania z Gminą Zdzieszowice przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach”   
  -  wyrażonej w druku 6h)  

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 13 września 2016 r. przedłożył autopoprawki 
do projektów uchwały w sprawie: 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok - wyrażonej w druku 6b)  

• 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  
- wyrażonej w druku 6c)  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński poddał pod głosowanie 
rozszerzony i zmieniony porządek obrad, który w obecności 16 radnych został przyjęty 
jednomyślnie i stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący rady przekazał radnym rozszerzony porządek obrad: 
Pod nr 6. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁ w sprawie: 

a) przyjęcia do realizacji „Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania 
i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 
Opolskiej na lata 2015-2020”; 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok – autopoprawka; 

c) 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 – 
autopoprawka; 

d) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce; 
e) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Powiatowi Opolskiemu; 
f) realizacji projektu pod nazwą „Nasza opowieść – prawdziwa historia” –  „Our story – 

true story” – nowy projekt uchwały; 
g) współdziałania z Gminą Gogolin przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa 

ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 1831 
O” – nowy projekt uchwały; 

h) współdziałania z Gminą Zdzieszowice przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach” – 
nowy projekt uchwały; 

 
 

c) informacja o protokołach z 18 i 19 Sesji,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły nr 18 i 19 zostały dostarczone Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 18 z dnia 28 czerwca 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag, 

� protokół nr 19 z dnia 27 lipca 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 
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Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 

a) w dniu 6 lipca br. wpłynęła informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
o zakończeniu kontroli w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie środków finansowych 
na promocję Powiatu w latach 2014-2015. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
Protokół pokontrolny znajduje się w Biurze Rady. 

b) w dniu 12 lipca br. wpłynęła Skarga na postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krapkowicach; skargę skierowałem według właściwości do Dyrektor PUP Danuty 
Wieszali – materiały do wglądu w Biurze Rady; 

c) w dniu 20 lipca br. wpłynęło zaproszenie do udziału w obchodach 200 – lecia 
partnerskiego Powiatu Altenkirchen w Niemczech; oddelegowałem 
Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Świstunia;  

d) w dniach 22-24.07.2016 r. uczestniczyłem w V Pikniku Odrzańskim, który odbył 
się w Porcie Jachtowym w Krapkowicach; 

e) w dniu 4 sierpnia br. wystosowałem pismo do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 
Ministrów przekazując dokumentację Pana Józefa Wonsa – materiały do wglądu 
w Biurze Rady; 

f) w dniu 16 sierpnia br. na zaproszenie wicestarosty krapkowickiego Sabiny Gorzkulli 
uczestniczyłem w spotkaniu w starostwie, które było poświęcone tematyce 
transportu publicznego na terenie powiatu; w spotkaniu udział wzięli wicestarosta 
burmistrzowie i wójtowie powiatu oraz Prezes PKS-u w Strzelcach Opolskich; 

g) w dniu 23 sierpnia br. wpłynęło pismo -  do wiadomości Przewodniczącego Rady -  
Pana Jana Donitzy dotyczące  zlikwidowania przejścia dla pieszych położonego 
w Żużeli przy ul. Krapkowickiej 10 (stanowiącą drogę powiatową) lub jego 
przeniesienie w inne miejsce; odpowiedź została udzielona w dniu 26 sierpnia 
br. przez wydział Inwestycji i Mienia Starostwa; 

h) w dniu 24 sierpnia br. wpłynęło pismo Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalii 
z prośbą o wszczęcie działań skutkujących w przyszłym roku dofinansowaniem przez 
Powiat Krapkowicki budowy odcinka obwodnicy dzielnicy Karłubiec w Gogolinie; 

i) w dniu 5 września br. wpłynęło zaproszenie do udziału w uroczystości zdania 
i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; 
w dniu wczorajszym odbyły się ww. uroczystości, na stanowisko Komendanta straży 
Pożarnej w Krapkowicach został powołany kpt. Leszek Stanioch; 

j) w dniu 11 września br. brałem udział w Gminnych Uroczystościach Święta Plonów 
"Żniwniok 2016" w Gogolinie; 

 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Maciej Sonik, zwrócił się do radnych z propozycją aby zapoznali się z materiałem 
i z ewentualnymi pytaniami zwrócili się w punkcie 8 porządku obrad. 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na dostarczenie Radnym ww. sprawozdania 5 minut 
przed sesją co wiąże się z brakiem możliwości odpowiedniego zapoznania się, radny 
zasugerował, iż Biuro Rady jest przepracowane i nie wyrabia z terminowością dostarczania 
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tego właśnie materiału. Radny Albert Macha w imieniu Klubu Radnych Mniejszości 
Niemieckiej przy Radzie Powiatu zawnioskował o dostarczanie Sprawozdania wraz 
z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami w dniu „wysyłki” oraz zwrócił 
ponownie uwagę na brak opisu czego dotyczą spotkania Członków Zarządu szczegółowo 
wypisane w Kalendarium.  
 
 
Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2016 roku 
(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Pachowicz przypomniała, że zgodnie z Planem 
Pracy Rady Powiatu Krapkowickiego przyjętym Uchwałą Nr XIV/101/2016 Komisja Rewizyjna 
przedkłada sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2016 roku. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku (stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zwróciła się do Radnych o pytania w związku 
z wykonaniem budżetu w I półroczu 2016 r. 
Radny Albert Macha uznał, iż wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 
8.409.190,00 zł  zostały wykonane bardzo „miernie”, gdyż tylko w wysokości 4,4 % planu. 
Głos zabrał starosta. 
Radny Piotr Solloch zauważył, że dochody z udziału PIT i CIT, które kształtują się na 
wysokości 24,68 % są wyższe niż planowano na etapie budowy budżetu, gdyby wówczas 
zaplanowano wyższy wpływ jak sugerował radny Solloch wówczas można by było 
zaplanować również inne zadania do zrealizowania, np. na drogach powiatowych. Radny 
uznał, iż było to pesymistyczne podejście Zarządu podczas budowy budżetu na 2016 rok. 
Odpowiedzi udzielił starosta. 
 

 

Ad.6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) przyjęcia do realizacji „Programu poprawy funkcjonowania systemu 

przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020” (który stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu), 

 
Aneta Dróżdż Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich zreferowała 
przedmiotowy projekt uchwały oraz poinformowała o uzupełnieniu  i uszczegółowieniu 
zapisu w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały. 
Radny Albert Macha przyznał, że działania są zasadne, ale kwota 180.000 zł, którą będzie 
potrzebować Powiat przy realizacji programu jest zdaniem radnego zbyt wysoka, a zakup 
samochodu kwatermistrzowskiego jest zbędny jeżeli ma służyć tylko do celu ograniczania 
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skutków występowania zjawisk ekstremalnych. Radny nawiązał również do katastrofalnej 
sytuacji Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony przeciw powodziowej. Głos w sprawie 
zabrał Maciej Sonik Starosta Krapkowicki. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
Dyrektor Dróżdż, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania 
i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 
Opolskiej na lata 2015-2020”. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu poprawy 
funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk 
ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020”. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/143/2016, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok (który stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu), 

 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawki (który stanowią załącznik 
nr 9a do niniejszego protokołu) wprowadzone do przedmiotowego projektu uchwały, a które 
nie były opiniowane przez komisję budżetu. 

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

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali 
projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok - bez 
autopoprawek. 

 
Radny Albert Macha poprosił o więcej wyjaśnień do projektu pod nazwą „Nasza opowieść – 
prawdziwa historia” – „Our story – true story” oraz w jakim celu zostało dokonane 
przesunięcie środków w wysokości 5.000 zł z dotacji na zadania bieżące na wydatki 
statutowe z przeznaczeniem na działalność Powiatu w obszarze współpracy z zagranicą? 
Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Irena Mocek, której szkoła jest partnerem 
strategicznym projektu. W dalszej kolejności decyzją przewodniczącego rady głos ww. 
temacie zabrali: radny Albert Macha, Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla, radny 
Albert Macha, wicestarosta, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Irena Mocek, która bardzo 
szczegółowo omówiła ww. projekt. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 
rok. 
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W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XVIII/144/2016, która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 
 
Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Irena Mocek. 
 
 

c) 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 
(który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone w przedmiotowym projekcie 
uchwały oraz autopoprawki (które stanowią załącznik nr 10a do niniejszego protokołu) 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika, 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 
– 2026 - bez autopoprawek. 
 
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 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/145/2016, 
która stanowi załącznik nr 10b do niniejszego protokołu. 
 
 

d) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (który stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone w przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali 
projekt uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. 
 
Brak uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 
Gminie Walce. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/146/2016, 
która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
 

e) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Powiatowi Opolskiemu (który 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 

 
Skarbnik Ilona Adamkiewicz poinformowała o wniosku radnego Alberta Machy w sprawie 

poszerzenia i uzupełnienia uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały:   
„Przedmiotem porozumienia powiatów jest wspólne działanie na rzecz: 
1. rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez strony porozumienia; 
2. dostosowanie istniejących systemów teleinformatycznych PZGiK do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawnych oraz zapewniających wymianę i udostępnianie 
danych w formacie elektronicznym GML; 

3. cyfryzacja innych, uzgodnionych przez strony Porozumienia rejestrów i ewidencji, 
mających wpływ na podniesienie efektywności i skuteczności działań administracji 
publicznej poprzez obsługę zamówień, zapytań i udzielanie informacji z zasobu PZGiK 
na drodze elektronicznej.” 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali 
projekt uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Powiatowi 
Opolskiemu. 
 
Radny Albert Macha zauważył, iż rozszerzenie uzasadnienia w przedmiotowym projekcie 
uchwały przybliżyło realną potrzebę przystąpienia Powiatu do porozumienia. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 
Powiatowi Opolskiemu. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/147/2016, 
która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 

f) realizacji projektu pod nazwą „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story 
– true story” (który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński przypomniał, iż przedmiotowy projekt został bardzo 
szczegółowo omówiony  przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Irenę Mocek. 
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Brak uwag. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Nasza opowieść – 
prawdziwa historia” – „Our story – true story”. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/148/2016, 
która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 
 

g) współdziałania z Gminą Gogolin przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. ,,Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą 
powiatową 1831 O” (który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 

 
Starosta omówił wspólnie projekty uchwał wyrażone w druku 6g) i 6h) gdyż jak 
argumentował dotyczą inwestycji drogowych, a zostały już umieszczone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego i przyjęte przez Radnych na dzisiejszej Sesji. 
 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się o dołączanie map. 
Starosta zobowiązał wydział inwestycji i mienia o przygotowanie stosownych map 
i elektroniczne dostarczenie radnym. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Gogolin przy realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, 
Choruli z drogą powiatową 1831 O”. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/149/2016, 
która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
 
 

h) współdziałania z Gminą Zdzieszowice przy realizacji zadania inwestycyjnego  
pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach” 
(który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 

 

Zdaniem radnego Alberta Machy poprzednia nazwa dla ww. zadania była bardziej 
przekonująca gdyż zawierała słowo „rondo”, a tego właśnie będzie dotyczyć powyższe 
zadanie inwestycyjne. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Zdzieszowice przy realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny 
w Zdzieszowicach”. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/150/2016, 
która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 
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Ad.7. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.8.Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o posiedzenie zarządu w dniu 4 lipca br. 
dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego 
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. –
w jakim celu  Zarząd upoważnił Sabinę Gorzkullę Wicestarostę oraz Ryszarda Reszczyńskiego 
Członka Zarządu do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego z prawem głosowania w jego 
imieniu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KCZ? Starosta wyjaśnił, ze na sesji 
czerwcowej decyzja Rady został podniesiony kapitał ww. spółki o 500.000 zł w związku z tym 
faktem należało środki finansowe przekazać do KCZ. Radny Kamrad w nawiązaniu do 
posiedzenia z dnia 30.08.2016 r. gdzie Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwolnienia 
z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - Pani 
Małgorzacie Nogalskiej dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach  - zwrócił 
się z pytaniem czy pozostałe dyrektorki szkół również zwróciły się o zwolnienia z obowiązku 
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i w jakim wymiarze? 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt wyjaśniła, iż wszystkie dyrektorki 
korzystają z tego prawa, w formie całkowitej:  
dyrektor ZSZ w Krapkowicach Barbara Kos – całkowite zwolnienie;  
dyrektor ZSS w Krapkowicach Irena Mocek częściowe zwolnienie – świadczy 7h tygodniowo; 
dyrektor ZS w Krapkowicach Iwona Medwid częściowe zwolnienie – świadczy 6 - 7h 
tygodniowo. 
Starosta wyjaśnił tytułem uzupełnienia, iż wynika to ze względu na zwiększeniu zakresu 
obowiązków dyrektora, które spowodowane jest przede wszystkim przez: wprowadzanie 
zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym systemu egzaminów zawodowych (odbywają się 
w trzech sesjach w ciągu całego roku), organizowanie i nadzorowanie kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, kształcenia w szkołach dla dorosłych oraz wdrażanie kształcenia 
na odległość. Ze względu na  liczne obowiązki dyrektora, prowadzone przez niego zajęcia 
dydaktyczne są często odwoływane, co powoduje problemy z wypracowaniem minimalnej 
liczby godzin w cyklu kształcenia. Ponadto w związku z brakiem formalnego zastępcy, 
dyrektor osobiście uczestniczy w licznych spotkaniach oraz formach doskonalenia 
zawodowego przeznaczonych dla kadry kierowniczej.  
Radny Jerzy Mikus zwrócił się o więcej informacji na temat nagrody „Lodołamacz” oraz 
zainteresował się dlaczego na dzisiejszą sesję nie został zaproszony nowy komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach kpt. Leszek Stanioch? Starosta 
wyjaśnił, ze nagroda „Lodołamacza” została przyznana w uznaniu działalności starostwa na 
polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nagroda corocznie 
przyznawana jest pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie 
warunki dla osób niepełnosprawnych. Wśród laureatów są m.in. Biskup Świdnicki Ignacy Dec 
oraz Politechnika Wrocławska. Starosta przypomniał, że komendant został powołany w dniu 
wczorajszym i musiał odebrać pracę poprzednika co wiąże się z objęciem wielu nowych 
obowiązków, zaproponował zaproszenie na następną sesję. 
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Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy w związku z ogłoszeniem VII przetargu 
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krapkowicach przy 
ul. Piastowskiej 40-42 jest już nabywca? Starosta w komentarzu nadmienił, iż zawsze 
podczas ogłaszania przetargów są osoby czy instytucje zainteresowane nabyciem; w tym 
przypadku istotny był również termin, który  upłynął czas od ogłoszenia ostatniego 
przetargu. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy zaznaczone drzewa na przy drodze Pietna -
Brożec będą wycięte? Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek potwierdził. 
Głos w sprawie wycinki drzew zabrał również radny Piotr Solloch, który wyraził z tego 
powodu swoje zadowolenie. 
 
 
Ad.8. Zamknięcie obrad. 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla zaprosiła Radnych do udziału w Festiwalu Dyni, 
które odbędzie się w dniu 25 września 2016 r. na parkingu starostwa. 
 
 

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

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 
                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 września 2016 r. stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu; nośnik przechowywany jest w segregatorze BR.0002 


