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BR.0002.1.21.2016 

 

Protokół Nr XXI 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 27 października 2016 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1415 i trwały do godz. 1950. 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.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 17 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał (nie ma 
radnych: Joachima Kamrada, Sławomira Rowińskiego). 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 
25 października 2016 r. przedłożył autopoprawki do projektu uchwały w sprawie: 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok - wyrażonej w druku 7e)  
oraz Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 27 października 2016 r. przedłożył autopoprawki 
do projektu uchwały w sprawie: 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok - wyrażonej w druku 7e)  
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Przewodniczący rady nadmienił, że planuje zwołać wspólne posiedzenie komisji w dniu 
24 listopada br. na tzw. I-wsze czytanie projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 
rok, zamiast sesji listopadowej. 
Radny Albert Macha zgłosił wniosek formalny o zmianę nazwy projektu uchwały w sprawie 
skargi na Starostę Krapkowickiego lub zmianę zapisu z „Komisja Polityki Społecznej” 
na „Komisja Doraźna” w paragrafie § 1. Po zapoznaniu się ze skargą Centrum 

Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie i stanowiskiem 

Komisji Polityki Społecznej skargę na Starostę Krapkowickiego uznaje się za bezzasadną. Czyli 
powinno nastąpić na sesji powołanie komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi, gdyż zdaniem 
radnego komisja Polityki Społecznej nie jest właściwa do rozpatrzenia tematu Kościoła. 
Radny przypomniał, że skarga została skierowana do Rady Powiatu i to Radni powinni 
zdecydować jak ma wyglądać procedowanie, a tu Przewodniczący Rady wyznaczył komisję 
polityki społecznej jako właściwą z czym radny się nie zgadza. 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że tematem skargi Wysoka Rada 
będzie się  zajmować w punkcie 7g porządku obrad i wniosek uznaje za bezzasadny gdyż 
tocząca się dyskusja nie dotyczy zmian w porządku obrad a treści już samego projektu 
uchwały. 
 
 

c) informacja o protokole z 20 Sesji,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół nr 20 zostały dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 20 z dnia 14 września 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 

a) w dniu 14 września br. wpłynęła Skarga Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” 
w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie dotycząca przewlekłości działalności 
organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w zakresie utworzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego; 

b) w dniu 18 września br. wpłynęły pismo Radnego Jerzego Mikusa w sprawie zadań 
inwestycyjnych na drogach powiatowych w gminie Walce jakie zdaniem radnego 
powinny się znaleźć w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok; 

c) w dniu 21 września br. wystosowałem pismo do Komisji Polityki Społecznej celem 
przeanalizowania zasadności Skargi oraz przygotowaniem stosownego projektu 
uchwały na Sesję; 

d) w dniu 21 września br. wystosowałem pismo do Pana Andrzeja Krajki pastora 
Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie 
informując o przekazaniu Skargi do Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu 
Krapkowickiego celem analizy zasadności oraz zawiadomiłem, iż Skarga zostanie 
rozpatrzona na najbliższej Sesji Rady Powiatu; 

e) w dniu 21 września br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego, w którym informuje, 
iż do wiadomości Wojewody wpłynęła Skarga Pastorów Centrum Chrześcijańskiego 
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„Tylko Jezus” w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie adresowana do Rzecznika 
Praw Obywatelskich.  Wojewoda Opolski Skargę Pastorów przekazał do wiadomości 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego oraz Opolskiemu Kuratorowi 
Oświaty; 

f) w dniu 27 września br. wpłynęło pismo Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” 
w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie dotyczące zdaniem Kościoła 
bezpodstawnego przekazania przez Starostę Krapkowickiego wniosku o utworzeniu 
pozaszkolnego punktu katechetycznego do Prezydenta Miasta Opola;  

g) w dniu 27 września br. wpłynęło pismo radnej Helgii Bieniusy w sprawie wniosków 
Rad Sołeckich, Sołtysów i mieszkańców Żyrowej, Jasionej i Oleszki dotyczące 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2017 rok na zadania z zakresu 
infrastruktury drogowej dróg powiatowych z ww. terenu; 

h) w dniu 30 września br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie 
poparcia inicjatywy dotyczącej ochrony drzewa z gatunku dąb szypułkowy 
posadowionego przy ulicy Krapkowickiej w Gogolinie; 

i) w dniu 10 października br. wpłynęło pismo Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa 
Wielkopolskiego w sprawie uwzględnienia środków na finansowanie aktywności 
wolontariatu oraz wprowadzenie kompleksowej polityki rozwoju lokalnego 
wolontariatu w 2017 roku; 

j) w dniu 17 października br. wpłynęło pismo wojewody Opolskiego dotyczące odmowy 
wycięcia drzewa (orzecha) na działce stanowiącej własność gminy Zdzieszowice; 

k) w dniu 20 października br. wystosowałem pismo do Komisji Rozwoju 
i Bezpieczeństwa w celu przeanalizowania skargi Pana Zbigniewa Pacana przekazaną 
przez Wojewodę Opolskiego do Rady Powiatu Krapkowickiego dotyczącą odmowy 
wycięcia drzewa (orzecha) na działce stanowiącej własność gminy Zdzieszowice; 
w tym samym dniu odbyła się ww. komisja; 

l) w dniu 25 października br. odbyło się 2-gie posiedzenie komisji Rozwoju 
i  Bezpieczeństwa w sprawie powyższej skargi;   

m) w dniu 26 października br. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala dostarczył do Biura 
Rady Powiatu wstępny plan imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy 
Gogolin  w 2017 roku – Przewodniczący rady poprosił Biuro Rady o przesłanie 
w wersji elektronicznej ww. planu; 

 
 

Do obrad dołączył radny Joachim Kamrad; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta nadmienił, że na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni  nowi komendanci: Komendant 
Straży Pożarnej kpt. Leszek Stanioch i Komendant Policji Jarosław Żak, niestety z powodu 
obowiązków służbowych żaden z Komendantów nie mógł uczestniczyć, ale zostaną 
ponownie zaproszeni na sesję grudniową. 
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Radny Jerzy Mikus zwrócił ponownie uwagę na brak nazwisk kto konkretnie z Członków 
Zarządu lub jaki przedstawiciel starostwa brał udział w spotkaniach wypisanych 
w Kalendarium Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos zabrał starosta. 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego ma się nie odbyć sesja w listopadzie? 
Odpowiedzi udzielił starosta. 
 
 
Ad.4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 

Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 

Krapkowickiemu (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych 
(w tle radny Albert Macha). Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego 
każdorocznie pojawia się błąd: brak wskazania czy wymienione składniki majątku stanowią 
majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową i z czego w ogóle wynika taki zapis? 
Starosta przytoczył z druku oświadczenia majątkowego radnego pkt 3 Osoba składająca 
oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. Głos w dyskusji zabrali Starosta, przewodniczący rady, mecenas 
Urszula Kolasińska, radny Joachim Kamrad, przewodniczący rady. 

Starosta działając zgodnie z dyspozycją ustawy o samorządzie powiatowym przedstawił 
informację dotyczącą  analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. i złożonych w 2016 r. - 
okres od 29 października 2015 r. do 24 października 2016 r. 
 
 

Ad.5. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie 

z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim) w 2016 roku (stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcin Misiewicz omówił informację w zakresie 

realizacji zadań powiatu z ochrony zdrowia (Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia), Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt zreferowała 
informacje o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2016 
roku. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Piotr Solloch; pozostało  na sali 17 Radnych. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali materiał oraz 
wysłuchali wyjaśnień Prezesa Marcina Misiewicza i dyrektor wydziału Koryny Bernardt. 
Komisja w wyniku podjętej dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała 
przedstawioną informację z zakresu ochrony zdrowia. 
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Radny Jerzy Mikus odniósł zapytanie skąd takie długie terminy oczekiwania na wizytę 
lekarską w poradni okulistycznej czy kardiologicznej odnosząc się do tabeli nr 3, która 
przedstawia kolejki oczekujących na świadczenia w KCZ Sp. z o.o.  - stan na 23.09.2016 r.; 
głos w temacie zabrali prezes Misiewicz, starosta, który nawiązał o długu spółki wynoszącym 
2.500.000,00 ze względu na niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonania 
wykonane w szpitalu i przychodniach. Radny Mariusz Pieszkała podziękował za inicjatywę 
zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji PS w szpitalu i możliwości szczegółowego 
zwiedzenia szpitala oraz zwrócił się z pytaniem czy fakt „egzotycznej kolacji” PO z PIS nie 
mógłby się przełożyć na odzyskanie środków za nadwykonania?  Radny Krystian Komander 
zaproponował aby Zarząd Spółki wystosował pismo do NFZ aby zaćmę operować w Polsce 
a nie płacić za zabiegi wykonywane za granicą, w szczególności mowa tu o Czechach. Głos 
w dyskusji zabrali prezes Marcin Misiewicz, starosta, radny Mariusz Pieszkała, starosta, radny 
Albert Macha, prezes Misiewicz, starosta (w tle radny Albert Macha), radny Mariusz 
Pieszkała, prezes Misiewicz, członek zarządu Wojciech Kowalski, radny Mariusz Pieszkała. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wyraził podziw oraz przekazał wyrazy uznania za trud 
wykonanej pracy dla wszystkich pracowników Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 
Głos zabrali prezes Marcin Misiewicz, starosta. 
 
 

Na salę obrad powrócił radny Piotr Solloch; na Sali znajduje się 18 Radnych. 
 
 
Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 

szkolny 2015/2016 (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 

Przewodniczący rady przywitał dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Krapkowicki oraz dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz oddał głos 
Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Korynie Bernardt, która zreferowała informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 2015/2016. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali materiał oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor wydziału Koryny Bernardt. Komisja w wyniku podjętej dyskusji 
nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację z zakresu zadań 
oświatowych. 
 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na fakt, że przewodnicząca komisji nie przedstawiła 
szczegółowo jakimi konkretnie tematami z oświaty zajmowała się komisja, czy były dyskusje, 
pytania i tematy kontrowersyjne, przecież wydatki na oświatę stanowią 1/3 budżetu 
powiatu. Głos w powyższym temacie zabrali w kolejności: wicestarosta Sabina Gorzkulla, 
radny Albert Macha, przewodnicząca komisji PS Irena Pachowicz, starosta, radny Albert 
Macha, radny Mariusz Pieszkała, przewodnicząca komisji PS Irena Pachowicz, 
przewodniczący rady, radna Helga Bieniusa, członek zarządu Wojciech Kowalski, radny 
Mariusz Pieszkała, przewodniczący rady, starosta, radna Monika Wąsik – Kudla. Radny Albert 
Macha zaproponował aby przewodniczący rady przygotował Regulamin pracy rady 



6 

 

co usprawniłoby pracę radnych w komisjach i na sesji oraz regulowałoby zasady 
opracowywania opinii itp. 
Członek zarządu Ryszard Reszczyński podziękował zarządzającym szkołami, placówkami oraz 
wszystkim pracownikom oświaty za trud włożony w swoja pracę. 
 
Głos w temacie przygotowywania krótkich sprawozdań z posiedzeń komisji zabrali 
w kolejności: radny Jerzy Mikus, przewodnicząca komisji PS Irena Pachowicz, 
przewodniczący komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki, przewodniczący rady, 
radny Joachim Kamrad, dyrektor Koryna Bernardt, wicestarosta. 
 
Przewodniczący rady wyraził podziękowania dla wszystkich pracowników szkół i poradni 
za wykonaną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. 
 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach;  
wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:15. 

 
 

Ad.7.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

na rok 2017 (który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 

 
Iwona Jagoda – Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i  Współpracy przedstawiła roczny 

program współpracy i zreferowała zaproponowane przez zarząd kwoty na dotacje 
dla organizacji. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor wydziału Iwony Jagody - Jamioł. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Roczny Programu 
Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy w 2016 roku na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej wszystkie środki finansowe zostały wydatkowane? Starosta, 
przewodniczący rady, starosta udzielili w kolejności odpowiedzi na powyższe zapytanie. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/151/2016, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
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b) opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2017 r. (który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia przedstawił opłaty jakie będą 
obowiązywać w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi informacjami Skarbnika oraz w wyniku podjętej dyskusji nie wnieśli 
uwag i pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały. Głos zabrała wicestarosta. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r. 

 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/151/2016, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 
 

c) projektu pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” (który stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 

 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła projekt pn. „Aktywni 
w życiu, kreatywni na rynku pracy”. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali materiał oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor wydziału Koryny Bernardt. Komisja w wyniku podjętej dyskusji 
nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni 

na rynku pracy”. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/153/2016, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
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d) zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 

2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym (który stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu), 

 

Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie 
w Krapkowicach omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone w zasadach odpłatności 
za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali materiał oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor PCPR-u Beaty Krzeszowskiej - Stroki. Komisja w wyniku 
podjętej dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/154/2016, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok (który stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu), 

 
Skarbnik Ilona Adamkiewicz przedstawiła zmiany wprowadzone do budżetu Powiatu, 

omówiła autopoprawki wprowadzone w dniach 25 i 27 listopada 2016 r., które stanowią 
załącznik nr 13 i 13b 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, jednomyślnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 
rok wraz z autopoprawkami  z dnia 25 listopada 2016 r. 
 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem o zakres prac na drogach powiatowych zgodnie 
z wprowadzonymi zmianami w budżecie – przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł. 
Wyjaśnień udzielili wicestarosta Sabina Gorzkulla oraz dyrektor wydziału IM Aleksander 
Gacek. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się o wyjaśnienie zmiany rezerwy celowej z dnia27 października 
2016 r. gdzie Zarząd dokonał zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 
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14.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla zadania 
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, 
chodnikami, dojściami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem 
na działce nr 269/1 k.m. 8w Krapkowicach” – jakiej szkoły dotyczy powyższe zadanie? 
Starosta poinformował, że Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach. 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na kolejne zwiększenie wydatków statutowych 
w rozdziale 75075 o kwotę 22.700 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej 
działalności promocyjnej, radny w komentarzu nadmienił, iż po raz kolejny są przesuwane 
środki na promocję, jeżeli są oszczędności to powinno się je inaczej zagospodarować, a nie 
zawsze tylko i wyłącznie na promocję, powiat ma dużo większe potrzeby niż huczne 
organizowanie obchodów z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Radny 
zauważył, że w powiecie są wydawane rekordowe środki finansowe na promocję. 
Przewodniczący udzielił w ww. temacie głosu w następującej kolejności: staroście, radnemu 
Albertowi Masze, staroście, radnemu Albertowi Masze, staroście, radnej Heldze Bieniusie, 
radnemu Albertowi Masze, wicestaroście, radnemu Albertowi Masze, radnemu Mariuszowi 
Pieszkale, staroście, przewodniczący rady, radnej Heldze Bieniusie (w tle przewodniczący 
rady), radnemu Albertowi Masze. Starosta zgłosił wniosek o powrót do tematu omawianego 
pkt w porządku obrad i meritum sprawy. 
 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy 1 głosie przeciwko 
i 2 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr XXI/155/2016, która stanowi załącznik nr 13c 
do niniejszego protokołu. 
 
 

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  
(który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2016-2026. 
 
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. 
 
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 
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Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2016 – 2026  . 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXI/156/2016, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Tomasz Świstuń; pozostało 17 Radnych. 
 
 

g) rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego (który stanowi załącznik nr 15 

do niniejszego protokołu), 

 
Przewodniczący rady przedstawił tryb prac jakie zostały wykonane w związku z omawianiem, 
analizowaniem i rozpatrywaniem przedmiotowego projektu uchwały: 
 
� skarga Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie 

z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu 14 września 2016 r.), 
� przekazanie skargi do komisji polityki społecznej w dniu 21 września 2016 r. celem analizy, 
� informacja do Pastora Krajki w dniu 21 września 2016 r. – z informacją o przekazaniu 

skargi do Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Krapkowickiego celem analizy oraz 
zawiadomieniem, że skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie przewidzianym w art. 
237 § 1 cytowanej powyżej ustawy z uwagi na fakt, iż organem właściwym do jej 
rozpatrzenia jest Rada Powiatu Krapkowickiego, a najbliższa Sesji Rady Powiatu 
Krapkowickiego jest planowana na dzień 27 października 2016 r., 

� posiedzenie komisji PS w dniu 5 października br., 
� posiedzenie komisji PS  w dniu 24 października – rozstrzygniecie (załącznik do projektu 

uchwały) napisane przez mecenasa Jarosława Janusza, 
Przewodniczący poddał pod dyskusję propozycje radnego Alberta Machy o wprowadzenie 
zmian w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego, 
zgodnie z sugestiami zaproponowanymi na początku sesji. Głos w dyskusji zabrali decyzją 
przewodniczącego rady w kolejności: radny Mariusz Pieszkała, przewodnicząca komisji PS 
Irena Pachowicz, radny Mariusz Pieszkała, (przewodniczący rady), radny Mariusz Pieszkała, 
wicestarosta, (przewodniczący rady), radny Mariusz Pieszkała (w tle starosta, 
przewodniczący rady). 
Radny Albert Macha postawił wniosek o wprowadzenie zmiany w nazwie przedmiotowego 
projektu uchwały, aby była w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia skargi 

na Starostę Krapkowickiego. Radni podjęli dyskusję w następującej kolejności: wicestarosta, 
(w tle radny Albert Macha), wicestarosta, (w tle radny Albert Macha), radny Albert Macha, 
radny Mariusz Pieszkała, który zasugerował wyrzucenie z porządku obrad ww. projektu 
uchwały. 
Radny Krystian Komander zgłosił wniosek formalny o ogłoszeniu przerwy. 
 

 
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (17:25);  

wznowienie obrad nastąpiło o godz. 17:35. 
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Radny Joachim Kamrad zanegował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego. Radny Albert Macha zgłosił wniosek 
o zdjęcie powyższego projektu i wprowadzenie innego w sprawie powołania komisji 
doraźnej; głos zabrał przewodniczący rady, mecenas Urszula Kolasińska (w tle radny Albert 
Macha). 
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie wniosek formalny 
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 
Krapkowickiego, który w wyniku przeprowadzonego głosowania został odrzucony: 6 radnych 
głosowało za, 9 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad nadal obowiązuje 
w niezmienionym stanie oraz oddał głos przewodniczącej komisji PS. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji spotkali się dwukrotnie na posiedzeniach gdzie szczegółowo 
przeanalizowali materiał zapoznając się ze skargą Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” 
w Krapkowicach Kościół Boży w Chrystusie oraz wysłuchali wyjaśnień Starosty 
Krapkowickiego Macieja Sonika, dyrektor Koryny Bernardt oraz radcy prawnego Jarosława 
Janusza. Komisja w wyniku podjętej dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały uznając skargę na Starostę Krapkowickiego za bezzasadną. 
Dodatkowego komentarza udzielił przewodniczący rady.  
Głos w dyskusji nad bezzasadnością skargi zabrali w kolejności radny Mariusz Pieszkała, 
przewodnicząca komisji PS Irena Pachowicz, radny Mariusz Pieszkała, przewodnicząca 
komisji PS Irena Pachowicz, radny Albert Macha, starosta. Radny Mariusz Pieszkała 
zasugerował aby powstał i zaczął obowiązywać regulamin pracy rady, który ustalałby czas 
wypowiedzi radnych, kompetencje opiniowania materiałów prze komisje, czy pracę 
przewodniczącego rady. Głos zabrali w kolejności: przewodniczący rady, radny Mariusz 
Pieszkała, przewodniczący rady. 
Starosta przedstawił informację Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Kształcenia 
Ogólnego, która mówi, że Kościół Boży w Chrystusie w 2011 roku przedstawił Ministrowi 
Edukacji Narodowej do wiadomości Podstawę programową nauczania religii dla przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimnazjum (stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu).  Głos 
zabrali decyzją przewodniczącego rady w kolejności: radna Monika Wąsik - Kudla, radny 
Albert Macha, starosta, dyrektor Koryna Bernardt, radny Mariusz Pieszkała, radna Helga 
Bieniusa, starosta, dyrektor wydziału PS Koryna Bernardt, radny Mariusz Pieszkała, który 
zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego Józefa Bukowińskiego 
o udzielenie głosu osobie reprezentującej Kościół Boży w Chrystusie i jednocześnie jest jego 
pastorem, a na sesji jest jako – media-  redaktor naczelny i właściciel lokalnej gazety 
„Nowiny”. 
Przewodniczący rady przychylił się do apelu radnego Mariusza Pieszkały i udzielił głosu Panu 
Romanowi Chmielewskiemu aby mógł odnieść się do wszystkich informacji. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Mariusz Pieszkała; pozostało 16 radnych. 
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Przewodniczący rady otwarł dyskusję, w której głos zabrali w kolejności: starosta, Roman 
Chmielewski, starosta. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Piotr Solloch; pozostało 15 radnych. 
 
 
Dyrektor wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt, Roman Chmielewski (w tle starosta), 
dyrektor Koryna Bernardt, starosta (w tle R. Chmielewski), radny Joachim Kamrad, radna 
Helga Bieniusa, Roman Chmielewski, wicestarosta, radna Helga Bieniusa, Roman 
Chmielewski, starosta, Roman Chmielewski, starosta, Roman Chmielewski, przewodniczący 
rady, wicestarosta, Roman Chmielewski (w tle radny Albert Macha), wicestarosta, Roman 
Chmielewski, wicestarosta, Roman Chmielewski, dyrektor Koryna Bernardt, radna  Helga 
Bieniusa (w tle przewodniczący rady), członek zarządu Wojciech Kowalski, Roman 
Chmielewski, członek zarządu Ryszard Reszczyński, radny Joachim Kamrad, radca prawny 
Urszula Kolasińska, radny Joachim Kamrad (w tle radny Albert Macha), mecenas Urszula 
Kolasińska. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Krapkowickiego. 

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXI/157/2016, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego 
protokołu. 
 
Starosta Maciej Sonik wygłosił swoją opinię oraz komentarz do artykułów prasowych 
zamieszczanych w Nowinach dotyczących tej sprawy (w tle radny Albert Macha), starosta, 
radny Albert Macha, Roman Chmielewski (w tle starosta), Roman Chmielewski (w tle 
starosta), Roman Chmielewski, starosta przewodniczący rady (w tle starosta i Roman 
Chmielewski). 
 
 

Salę obrad opuścił radny Joachim Kamrad pozostało 14 radnych. 
 

 

Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.9. Interpelacje radnych. 

 

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa poinformowała radnych, że do dnia 8 
grudnia br. będą przyjmowane propozycje tematów do planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2017 rok.  



13 

 

Ad.10. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący rady poinformował o propozycji zwołania wspólnego posiedzenia komisji 
stałych w dniu 24 listopada br. na tzw. 1-wsze czytanie budżetu na 2017 r.  -  zamiast sesji 
listopadowej oraz odczytał tryb prac nad projektem budżetu. Sesja tzw. budżetowa 
planowana jest na 15 grudnia (czwartek) godz. 14:00 
Głos w powyższym temacie zabrali w kolejności: starosta, radny Albert Macha, 
przewodniczący rady, starosta, przewodniczący rady (w tle radny Albert Macha), radna 
Monika Wąsik – Kudla, radny Albert Macha, starosta (w tle radny Albert Macha), 
przewodniczący rady, radny Krystian Komander, przewodniczący rady (w tle radny Jerzy 
Mikus). 
 
Starosta Maciej Sonik zaprosił na dzień 11 listopada br. do obchodów 98 rocznicy Święta 
Niepodległości, które rozpoczną się mszą św. o godz. 11:00 w parafii w Krapkowicach. 
 
 

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


