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BR.0002.1.22.2016 

 

Protokół Nr XXII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 15 grudnia 2016 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1400 i trwały do godz. 1740. 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: Jerzego Mikusa, Krystiana Komandra). 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 14 grudnia 
2016 r. przedłożył autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: 

• zmiany uchwały nr XV/105/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 

2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 

osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2016 r. - wyrażonej w druku 5e);  
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• 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 5g);  
 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok - wyrażonej w druku 5h); 
 

• wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - 

wyrażonej w druku 5i);  
 
 

c) informacja o protokole z 21 Sesji,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół nr 21 zostały dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 21 z dnia 27 października 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie 
wnosząc uwag. 

 
 

Do obrad dołączył radny Krystian Komander; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że rozpocznie się część uroczysta sesji. 

 
Przewodniczący rady ogłosił 45 minutową przerwę w obradach (14:20). 

 
Głos zabrał starosta Maciej Sonik oraz Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu -  Przewodniczący rady 
wznowił obrady o godz. 15:15: 

a) w dniu 2 listopada br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Chorula; 

b) w dniu 3 listopada br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie 
wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających 
na celu powiększenie terytorium; 

c) w dniu 3 listopada br. wpłynęła skarga na Starostę Krapkowickiego ze względu na 
decyzję wydaną nr BS.6740.216.2016 odmawiającą uchylenia innej decyzji - sprawa 
dotyczy projektu budowy budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości 
Krapkowice ul. Kozielskiej; opierając się na KPA przekazałem skargę do załatwienia 
według właściwości - Wojewodzie Opolskiemu – wszystkie dokumenty ww. sprawie 
są do wglądu w Biurze Rady; 

d) w dniu 8 listopada br. otrzymałem protokół pokontrolny Nr 2/2016 Komisji 
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w zakresie kontroli 
wyjazdów służbowych członków Zarządu Powiatu Krapkowickiego w 2015 roku – 
zaleceń pokontrolnych nie wydano; dokumentacja do wglądu w Biurze Rady; 
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e) w dniu 9 listopada br. wpłynął Apel Komitetu TAK DLA SAMORZĄDNOŚCI 
i mieszkańców gmin dotkniętych planem powiększenia Opola z prośbą o wzięcie 
udziału w uroczystościach w dniu 20 listopada br. o godz. 15:00 na placu Wolności 
w Opolu; 

f) w dniu 21 listopada br. wpłynęło zawiadomienie Wojewody Opolskiego 
o przekazaniu sprawy Pana Zbigniewa Pacana do załatwienia według właściwości: 
Staroście Krapkowickiemu – skarga w sprawie drzewa w Zdzieszowicach; 

g) w dniu 24 listopada br. odebrałem zaproszenie Burmistrza Gogolina do udziału wraz 
z Włodarzami gmin Powiatu oraz Przewodniczącymi Rad/Gmin w spotkaniu 
samorządowym wyznaczonym na dzień 1 grudnia br.; 

h) w dniu 30 listopada br. otrzymałem opinię Komisji budżetu Finansów i Mienia 
Powiatu zawierającą opinie komisji Polityki Społecznej i Rozwoju i Bezpieczeństwa, 
która informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2017 rok; 

i) w dniu 30 listopada br. wystosowałem pismo do Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
przekazując otrzymane ww. opinie Komisji Stałych w sprawie zaopiniowania projektu 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok -  realizując tym samym zapis z § 7 ust. 
5 Uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego; 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta uzupełnił kalendarium o spotkania z ostatniego dnia przed sesją. Radny Joachim 
Kamrad zwrócił się z pytaniem czy uległa zmianie kwota dotacji dla Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Nawiedzenia NMP w Komornikach w związku z aneksowaniem umowy? Wicestarosta 
w odpowiedzi poinformowała, że nie. 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na bardzo pracowity okres dla zarządu, gdyż odbyło 
się od ostatniej sesji 10 posiedzeń Zarządu. 
 
 
Ad.4. Informacja w zakresie dróg powiatowych (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła materiał na podstawie prezentacji 
multimedialnej (stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu).  
Radny Albert Macha w nawiązaniu do zreferowanego materiału zauważył, że Gmina Walce 
ma najwięcej dróg powiatowych, a w 2016 roku niewiele środków finansowych 
zainwestowano na tym terenie, udział w podziale środków jest dominujący dla Gminy 
Gogolin. Kolejną kwestia poruszoną przez radnego to koszty utrzymania promu 
w Zdzieszowicach, radny zauważył, iż wskazanym byłoby rozpatrzenie budowy mostu 
w miejscu gdzie przepływa prom. Radny poprosił również o wykonanie tabeli w której byłby 
podział na środki pozyskane jak i własne na wszystkie wykonane remonty i inwestycje 
drogowe, co da  Radnym rzeczywisty koszt poniesiony przez Powiat na ww. zadania. Radny 
Albert Macha zwrócił się o wyjaśnienie kwestii przeglądu mostów w powiecie krapkowickim, 
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gdyż brak informacji jak przebiegł przegląd i jakie są jego wyniki. Odpowiedzi udzielili 
w kolejności starosta, wicestarosta. Radny Macha zaproponował aby wykonać kosztorys 
budowy mostu w Zdzieszowicach i zwrócić się o partycypację kosztów do Gminy 
Zdzieszowice. Starosta nadmienił, iż Gmina Krapkowice inwestuje 300.000,00 zł 
na powstanie dokumentacji dla mostu w Krapkowicach. Głos w dyskusji w temacie zabrali 
w kolejności: członek zarządu Wojciech Kowalski, starosta, radna Monika Wąsik – Kudla. 
 

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

 
a) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu), 

 
Przewodniczący rady przedstawił propozycje do planu pracy rady na 2017 rok. Radny 
Joachim Kamrad zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie planu o pracy nad nowym lub 
znowelizowanym Statutem Powiatu Krapkowickiego, radny przypomniał, że wiele zapisów 
jest nieważnych, które trzeba usunąć lub uaktualnić. Komentarz starosty, radnego Alberta 
Machy. Radny Joachim Kamrad podtrzymał wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu 
w planie pracy rady na 2017 rok. W wyniku dyskusji przewodniczący rady zdecydował 
o wprowadzeniu autopoprawką w załączniku do powyższego projektu uchwały w miesiącu 
wrześniu pkt 3. Nowelizacja statutu Powiatu Krapkowickiego. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2017 

rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/158/2016, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2017 rok (który 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 
 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła harmonogram pracy 
aptek w Powiecie Krapkowickim w 2017 roku. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor wydziału Koryny Bernardt. Komisja w wyniku podjętej dyskusji 
nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na 2017 rok. 
 
Brak uwag. 

 



5 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na 2017 rok. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/159/2016, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
 

c) zgody na zawarcie porozumień z Gminą Krapkowice oraz Miastem Opole w sprawie 

organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie (który stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu), 

 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła powyższy projekt 
uchwały. 
 
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 materiał dotyczący zgody na zawarcie 
porozumień z Gminą Krapkowice oraz Miastem Opole w sprawie organizowania nauki religii Kościoła 
Bożego w Chrystusie. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumień z Gminą Krapkowice 

oraz Miastem Opole w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/160/2016, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego (który stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu), 

 

Iwona Jagoda-Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy zapoznała radnych 
z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie 
Powiatu Krapkowickiego. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali materiał oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor wydziału rozwoju i współpracy Iwony Jagody – Jamioł. 
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Komisja w wyniku podjętej dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały. 
 

Radny Albert Macha zwrócił się o wyjaśnienie zasad pomocy de minimis w przypadku 
przedsiębiorcy. Głos zabrał mecenas Jarosław Janusz przytaczając § 6 ust. 4 przedmiotowego 
projektu uchwały; radny Albert Macha, mecenas, przewodniczący rady. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/161/2016, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 

 

e) zmiany uchwały nr XV/105/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 

2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2016 r.  (który 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 

 
Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie 

w Krapkowicach omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone w uchwale dotyczącej 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor wydziału rozwoju i współpracy Iwony Jagody – Jamioł. 
Komisja w wyniku podjętej dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała 
przedstawione zmiany do uchwały nr XV/105/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
31 marca 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 
społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych 
na te zadania przypadających według algorytmu w 2016 r.  
 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/2016 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków 

PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2016 r.   
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/162/2016, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego protokołu. 
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f) projektu pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” (który stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda - Jamioł zreferowała 
przedmiotowy materiał.      
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektor Beaty Krzeszowskiej - Stroki. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projektu pod nazwą 
„Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji”. Przewodnicząca komisji wyraziła 
uznanie dla pracowników pozyskujących projekty. Głos w tym temacie zabrał również 
przewodniczący rady. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny 

wzrost kompetencji”. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/163/2016, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 

g) 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 13 do niniejszego protokołu), 

 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (17:25);  
wznowienie obrad nastąpiło o godz. 17:35. 

 
 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła zmiany w przedmiotowej uchwale. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi informacjami Skarbnika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie, 
jednomyślnie zaopiniowali zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026.  
Głos zabrał radny Albert Macha, radna Helga Bieniusa, starosta, wicestarosta. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady 

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

prognozy finansowej na lata 2016 – 2026. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/164/2016, która stanowi załącznik nr 13b do niniejszego protokołu. 
 
 

h) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok (który stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu), 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła zmiany wprowadzone wraz 

z autopoprawkami Zarządu w przedmiotowej uchwale (autopoprawki stanowią załącznik 

nr 14a do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował 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.  
Głos zabrał radny Joachim Kamrad, 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/165/2016, która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego protokołu. 
 

 

i) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (który 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła zmiany wprowadzone wraz 

z autopoprawkami Zarządu w przedmiotowej uchwale (autopoprawki stanowią załącznik 

nr 15a do niniejszego protokołu). 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi informacjami Skarbnika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie, 
jednomyślnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 bez autopoprawek.  
Głos w temacie zabrali decyzją przewodniczącego rady w kolejności: radny Joachim Kamrad, 
starosta, wicestarosta, radny Albert Macha, starosta. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2016. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/166/2016, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 
 

 

j) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 (który stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu), 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu wyrażonej uchwałą Nr 572/2016 w sprawie opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu). 

Autopoprawki Zarządu przedstawił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik.  
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2017 –2026. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi informacjami Skarbnika, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie, jednomyślnie 
zaopiniowali wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2026, bez autopoprawek 
 
Głos w temacie zabrali decyzją przewodniczącego rady w kolejności: radny Albert Macha, 
starosta, radny Krystian Komander, starosta, skarbnik. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2017-2026. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XXII/167/2016, która stanowi 
załącznik nr 16b do niniejszego protokołu. 
 

 
Przewodniczący rady ogłosił 8 minutową przerwę w obradach (16:52);  

wznowienie obrad nastąpiło o godz. 17:00. 
 

 

k) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik 

nr 17 do niniejszego protokołu), 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował zebranych, iż procedowanie nad 

projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok 
odbędzie się zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego z dnia 
22 lipca 2010 r. Głos zabrała Sabina Gorzkulla – Kotzot Wicestarosta Krapkowicki. 
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1. Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz w komentarzu przedstawiła główne założenia 
projektu budżetu na 2017 rok; Starosta Krapkowicki Maciej Sonik poinformował 
o pozytywnej opinii do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok wyrażonej 
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

2. Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o zapoznanie się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej załączoną do dokumentacji: uchwała nr 630/2016 składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony 
projekt uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (załącznik nr 17a 

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

Krapkowickiego by wyrazili w imieniu członków komisji opinię nad projektem uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 24 listopada i 30 listopada 2016 r. 
zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag 
do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 24 listopada i 30 listopada 2016 r. 
zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag 
do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2017 rok.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 24 listopada 
i 30 listopada 2016 r. zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony 
Adamkiewicz, omówili oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2017 rok i  nie wnieśli wniosek do ww. projektu uchwały. 

4. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik poinformował, iż działając zgodnie z § 7 ust. 5 
Uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego: 
„otrzymane opinie komisji przekazuje Zarządowi Powiatu” - Przewodniczący Rady przekazał 
ww. opinie w dniu 01 grudnia br. informując o pozytywnych opiniach komisji oraz braku 
wniosków komisji do budżetu na 2017 r. 

5. Przewodniczący rady poinformował o braku wniosków zgłoszonych przed 
rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględniony w projekcie budżetu.  

6. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik przedstawił propozycje autopoprawek Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego w zakresie: 

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku 
Zakładu Opieki Leczniczej w Górażdżach” – wniosek Klubu Radnych Mniejszości 
Niemieckiej: 

Wydatki majątkowe = 1.000.000 zł 
Przychody z obligacji = 1.000.000 zł 

2. Wprowadzenie do realizacji projektu pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost 
kompetencji” 

Wydatki bieżące = 489.583,00 zł 
Wydatki majątkowe= 113.300,00 zł 
Dochody Bieżące = 477.365,00 zł 
Dochody Majątkowe = 107.635,00 zł 
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3. Wprowadzenie projektu „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 
i kartograficznych województwa opolskiego” Dotacja majątkowa dla Miasta Opole 
w wysokości: 1.820 zł; 

4. Dotacja dla Gminy Krapkowice i Miasta Opole na powierzenie zadania 
organizowania nauki religii, przesuwamy z dowożenia szkół - 3.000,00 zł; 

5. Zmniejszenie wydatków na projekcie „Nasza opowieść prawdziwa historia” 
o 7.000,00 zł; 

6. Zwiększenie wydatków na „Bliżej rodziny i dziecka” o 1.395,00 zł; 
7. Zmiana klasyfikacji dotacji dla Gogolina na budowę ciągu komunikacyjnego 

z 60014 na 60016; 
8. Zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 2.500,00 zł - zmniejszenie 

rezerwy na wkład własny o tę kwotę; 
7. W dyskusji nad projektem budżetu na 2017 rok udział wzięli w kolejności: radny 

Joachim Kamrad, który zwrócił się z pytaniem dla kogo jest kwota 10.000 zł z autopoprawek? 
Skarbnik poinformowała, że dotyczy projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach. 
Radny Albert Macha jako Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy 
Radzie Powiatu Krapkowickiego podziękował za uwzględnienie wniosku MN z dnia 
29 listopada br., w którym Klub wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu nowego 
zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZOL w Górażdżach”. Koszt tego 
zadania został oszacowany na ok. 800.000 zł, a środki miałyby pochodzić z przewidywanej 
kwoty 4.015.909, 69 zł – wolnych środków do wykorzystania w 2017 roku i latach 
następnych. W związku z 6-letnim bezskutecznym oczekiwaniem przez społeczność naszego 
powiatu rozwiązania problemu ZOL-u w Górażdżach, Klub proponuje powrót do zaniechanej 
w 2011 roku przez ówczesne władze realizacji projektu termomodernizacji ww. budynku. 
Powyższe zadanie miało na koniec 2010 roku przygotowaną dokumentację projektową 
i zabezpieczone środki do realizacji. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 
poprawi mieszkańcom ZOL-u komfort pobytu w tej placówce opieki długoterminowej. Inną 
korzyścią płynącą z wykonania tego zadania będą znaczne oszczędności na mediach 
niezbędnych do funkcjonowania budynku. Zapewnienie godziwych warunków pobytu ciężko 
schorowanym mieszkańcom w naszej jedynej placówce opiekuńczo-leczniczej jest 
podstawowym, a zarazem szczególnym zadaniem powiatu w zakresie opieki zdrowotnej 
mieszkańców argumentował radny Albert Macha. Dodatkowo radny poruszył temat 
ewentualnego zwiększenia środków finansowych na tzw. bony ekologiczne np. o kwotę 
20.000 zł, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy walce, skąd żaden 
z mieszkańców nie ubiegał się o dotacje np. do wymiany pieca na ekologiczny, a z gminy 
Strzeleczki również było nie wiele osób. Radny Albert Macha w imieniu Klubu Radnych 
Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu poinformował, iż Radni poprą projekt budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok przy uwzględnieniu zgłoszonego wniosku. 

8. Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie propozycje 
autopoprawek Zarządu, które w wyniku głosowania zostały przyjęte jednomyślnie 
w obecności 18 radnych. 

9. Brak wniosków. 
10. Przewodniczący rady Józef Bukowiński zarządził głosowanie projektu uchwały 

w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok, która w obecności 18 radnych 
została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XXII/168/2016, która stanowi załącznik nr 17b 
do niniejszego protokołu. 
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Ad.6. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniami do Sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej zarządu oraz do kalendarium zarządu, odpowiedzi udzielił starosta. Radny 
Mariusz Pieszkała nawiązał w wypowiedzi do prac nad budżetem powiatu na 2018 rok. Głos 
w tym temacie zabrał członek zarządu Wojciech Kowalski, radny Albert Macha, członek 
zarządu Wojciech Kowalski. 
 

Przewodniczący rady poinformował: 
1. Kolejna sesja planowana jest na dzień 19 stycznia – czwartek 2017 r.; godz. 14:00 
2. Przewodniczących komisji prosi się o przygotowywanie rocznych sprawozdań 

z działalności swoich komisji oraz planów pracy  komisji na 2017 rok i przesłanie do biura 
Rady do dnia 3 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący rady złożył życzenia świąteczno-noworoczne. 
 

Ad.7. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 
 

 

Ad.8. Zamknięcie obrad. 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński złożył życzenia świąteczno – noworoczne Radnym oraz pracownikom 
starostwa i pracownikom wszystkich  jednostek organizacyjnych powiatu. 

Przewodniczący rady podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. 
Przewodniczący rady zamknął obrady XXII 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 15 grudnia 2016 r. stanowi 

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


