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BR.0002.1.23.2017 

 

Protokół Nr XXIII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 19 stycznia 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1408 i trwały do godz. 1555. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 17 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: Krystiana Komandra, Wojciecha Kowalskiego, Macieja Sonika). 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 

17 stycznia br. przedłożył autopoprawki do  projektów uchwał w sprawie: 

• zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 
2016 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026 - 

wyrażonej w druku 8c), 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 8d),  
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Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 17 stycznia br. przedłożył 2 nowe projekty uchwał 
w sprawie: 

8e) projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”  
8f)  projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” 
 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia br. przedłożył nowy 

projekt uchwały w sprawie: 
8g) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego; 
 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w wyniku 
głosowania został przyjęty jednomyślnie w obecności 16 radnych. 
 
Przewodniczący odczytał pkt 8. Porządku obrad - Rozpatrzenie projektów uchwał 
oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, 
b) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,  
c) zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 

r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026 – 
autopoprawka, 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok – autopoprawka, 
e) projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” – nowy projekt uchwały, 

f) projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” – nowy projekt uchwały, 

g) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego -– nowy projekt 

uchwały. 

 
 

c) informacja o protokole z 22 Sesji,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół nr 22 zostały dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 22 z dnia 15 grudnia 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 

Do obrad dołączył radny Krystian Komander; na Sali obrad znajduje się 17 radnych. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

a) w dniu 16 grudnia wpłynęło pismo Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Helgi Bieniusy 
dotyczące przedłożenia Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2017 rok; 
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b) w dniu 28 grudnia otrzymałem wraz z wszystkimi Radnymi zaproszenie od Starosty 
Krapkowickiego na Koncert Noworoczny, który odbył się w dniu 7 stycznia 2017 r. 
w Krapkowickim Domu Kultury; 

c) w dniu 6 stycznia br. oraz 14 stycznia brałem udział w koncertach noworocznych 
w gminach naszego powiatu reprezentując Radę Powiatu Krapkowickiego; 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla uzupełniła kalendarium o spotkania w dniach 14-19 stycznia 
2017 r. 
 
Brak uwag. 

 
 
Ad.4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt zreferowała przedmiotowy materiał. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu omówili powyższe sprawozdanie oraz wysłuchali 
wyjaśnień dyrektor wydziału Koryny Bernardt. Komisja w wyniku podjętej dyskusji nie 
wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
 
Brak uwag. 

 

 

Ad.5.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Aneta Dróżdż Dyrektor Wydziału Administracji i  Spraw Obywatelskich omówiła powyższe 
sprawozdanie.  
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 Sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. 
 

Radny Albert Macha przytoczył zapis z ww. dokumentu: 
Informację nt. dostosowania miejsc dla osób niepełnosprawnych w zakresie użyteczności 

publicznej przedstawił pracownik Wydziału Pan Tomasz Scholz. Poinformował Komisję, 

że grupa osób zwróciła się do Starostwa Powiatowego z prośbą o interwencję w sprawie 

niewystarczającej liczby miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy miejscach 
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użyteczności publicznej. Pracownicy Starostwa zrobili rozeznanie w miejscach parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu i stwierdzili, że żadne z nich nie posiada 

prawidłowych oznakowań, które reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. 

Radny zwrócił się o wyjaśnienie jaki jest efekt działań powyższej „inwentaryzacji”, a także 
zauważył, iż jest bardzo irytującym fakt, iż nie podjęto jeszcze żadnych działań aby zwiększyć 
bezpieczeństwo i dostęp miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Kolejnym poruszonym tematem przez radnego Alberta Machę było ćwiczenie 
pn. „Cudzoziemcy 2016”. Radny przypomniał, iż sprawa odniosła się ogromnym negatywnym 
echem w mediach, na portalach społecznościowych. Sam cel by ćwiczeń był słuszny jednakże 
forma ich przeprowadzenia wzbudziła wiele kontrowersji, pewne zachowania służb i sceny 
z ćwiczeń są bardzo drastyczne zakończył radny Albert Macha. Głos w dyskusji nad 
powyższymi tematami zabrali decyzją przewodniczącego rady w kolejności: wicestarosta 
Sabina Gorzkulla, radny Albert Macha, wicestarosta, radny Albert Macha, wicestarosta. 
 
 
Ad.6.  Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego za 2016 

rok (stanową załączniki nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński przypomniał, iż działając zgodnie ze Statutem 
Powiatu Krapkowickiego paragraf 43 ust. 3: 
„Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności 

co najmniej 1 raz  w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady.” 

 

� Komisja Budżetu Finansów i Mienia Powiatu (stanowi załącznik nr 8a do niniejszego 

protokołu) – przewodniczący komisji Sławomir Rowiński poinformował o pozytywnej 
opinii do sprawozdania za 2016 rok; 

� Komisja Polityki Społecznej (stanowi załącznik nr 8b do niniejszego protokołu) – 

przewodnicząca komisji Irena Pachowicz poinformowała o wprowadzeniu jednej 
korekty do załączonego materiału (posiedzenie komisji w październiku miało 100% 
obecność); sprawozdanie za 2016 rok zostało pozytywnie zaopiniowane; 

� Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa (stanowi załącznik nr 8c do niniejszego protokołu) 

– przewodniczący komisji Maciej Lisicki poinformował o pozytywnej opinii komisji 
do sprawozdania za 2016 rok; 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował Radnym za intensywne i sprawne prace 
w komisjach co ułatwiło prace Rady. 
 
 
Ad.7. Plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok: 

 

Przewodniczący rady przypomniał, iż działając zgodnie ze Statutem Powiatu Krapkowickiego 
paragraf 43 ust. 2 

„Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może 

dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.” 
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a) Komisja Budżetu Finansów i Mienia Powiatu (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu), 
Przewodniczący komisji Sławomir Rowiński poinformował o pozytywnej opinii 
członków komisji do przedstawionego planu pracy na 2017 rok. 

 
Radny Krystian Komander zwrócił się do przewodniczącego rady z pytaniem czy planu 
pracy komisji będą poddane pod głosowanie? Przewodniczący w odpowiedzi 
raz jeszcze przytoczył ww. zapis ze statutu. Głos w dyskusji nad ww. tematem zabrali 
radny Krystian Komander, Radny Joachim Kamrad, przewodniczący rady. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów 
i Mienia Powiatu, który w obecności 17 członków rady został przyjęty jednomyślnie. 
 

b) Komisja Polityki Społecznej (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
Przewodnicząca komisji Irena Pachowicz poinformowała, że podczas posiedzenia 
wprowadzono autopoprawki do planu pracy komisji, uaktualniony plan Radni mają 
w materiałach papierowych: 

� Luty: Omówienie spraw z ewentualnym reaktywowaniem Rocznika Ziemi 
Krapkowickiej 

� Czerwiec:  Warsztaty Terapii Zajęciowej – oferta edukacyjna i kierunki rozwoju. 

Plan pracy komisji na 2017 rok wraz z autopoprawkami został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej, 
który w obecności 17 członków rady został przyjęty jednomyślnie. 
 
 

c) Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu). 
Przewodniczący komisji Maciej Lisicki poinformował o pozytywnej opinii członków 
komisji do przedstawionego planu pracy na 2017 rok wraz z autopoprawką: 

� Wrzesień: Omówienie strategii rozwoju Powiatu Krapkowickiego w zakresie 
realizacji bezpieczeństwa i rozwoju. 

Radny Dariusz Willim zgłosił wniosek - uzasadniając go - o rozszerzenie planu pracy 
komisji w miesiącu czerwcu o temat: Ocena stanu dróg powiatowych. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rozwoju 
i Bezpieczeństwa wraz ze zgłoszoną autopoprawką, który w obecności 17 członków 
rady został przyjęty jednomyślnie. 
 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (który stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu), 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa przedstawił plan kontroli przedmiotowej 
komisji informując radnych o jednomyślnej, pozytywnej opinii komisji. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na zdaniem radnego niekompletny zapis w pkt 4 
uznając, iż brakuje słowa „wydatkowania”.  Głos w sprawie zabrała przewodnicząca komisji 
Helga Bieniusa oraz radny Piotr Solloch. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok wraz 
ze zgłoszoną autopoprawką. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIII/169/2017, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (który stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia przedstawił wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wyjaśnił powód wprowadzania zmian. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
Dyrektora Aleksandra Gacka, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
Radny Krystian Komander zwrócił się z prośba o podanie powodu powstania nowego 
projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Dyrektor Gacek w odpowiedzi poinformował, 
iż uchwała wprowadza jedną stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego w obszarze 
zabudowanym i poza obszarem zabudowanym, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 08.06.2016 r. sygn. akt III SA/Wr 524/16 – 
„Różnicowanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w zależności od lokalizacji drogi 

(w terenie zabudowy lub poza terenem zabudowanym), stanowi o przyjęciu kryterium 

pozaustawowego, czyli niedopuszczalnego przez prawo (ustawę).” Stawki opłat zostały 
utrzymane z dotychczasowej uchwały, jedynie zwiększono stawkę za umieszczenie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego z kwoty 0,40 zł na 1,00 zł. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIII/170/2017, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 
 



7 

 

c) zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 

2016 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 

2026 (który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w wieloletniej 
prognozie finansowej oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 14a 

do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag; bez autopoprawek. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się do przewodniczącego rady z uwagą odnośnie kolejności 
uchwał w porządku obrad i zakwestionował kolejność projektów uchwał wyrażonych 
w druku 8e i 8f, które zdaniem radnego powinny znaleźć się jeszcze przed uchwałami 
dotyczącymi zmian budżetowych; zdaniem radnego przewodniczący rady miał na początku 
sesji zmienić kolejność projektów uchwał w porządku obrad. Głos w temacie zabrali 
w kolejności” przewodniczący rady Józef Bukowiński, mecenas Urszula Kolasińska, skarbnik, 
radny Albert Macha, przewodniczący rady, mecenas, przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIII/171/2017, która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego protokołu. 
 
 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie powiatu 
wraz z autopoprawkami Zarządu (stanowią załącznik nr 15a do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag; bez autopoprawek. 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 

rok. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIII/172/2017, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 
 

 

e) projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” (który stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu), 

 
Inspektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Łukasz Bordak przestawił założenia projektu 
pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień pracownika wydziału Łukasza Bordaka. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 

1”.   
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIII/173/2017, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 
 
 

f) projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”  (który stanowi załącznik 

nr 17 do niniejszego protokołu), 

 

Inspektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Łukasz Bordak przestawił założenia projektu 
pn. ,,Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień pracownika wydziału Łukasza Bordaka. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 
 

Radny Albert Macha  
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. ,,Kształcenie zawodowe 

dla rynku pracy - 3”. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIII/174/2017, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 
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g) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 

(który stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu), 

 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt przedstawiła założenia ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), która wprowadza nowy ustrój 
szkolny. Po podjęciu uchwała zostanie przekazana do zaopiniowania Opolskiemu Kuratorowi 
Oświaty, którego opinia jest wiążąca. Uchwała zostanie również przekazana 
do zaopiniowania związkom zawodowym. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego 
Kuratora Oświaty, Rada Powiatu Krapkowickiego, w terminie do 31 marca 2017 r., 
jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że temat był już szeroko omawiany na ostatnim 
posiedzeniu komisji polityki społecznej, ale bez projektu uchwały, który był jeszcze w trakcie 
tworzenia.  
Radny Joachim Kamrad poruszył zapisy w paragrafach 2 i 3, dotyczące szkół branżowych 
i okresu ich otwarcia. Głos w dyskusji zabrali w kolejności dyrektor Koryna Bernardt, która 
wyjaśniła, że to ustawodawca określił nowy ustrój szkolny i zapisy wynikają bezpośrednio 
z ustawy; członek zarządu Ryszard Reszczyński, radny Joachim Kamrad, dyrektor Bernardt, 
radny Joachim Kamrad, przewodniczący rady. 
 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Krapkowickiego. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXIII/175/2016, która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego 
protokołu. 
 
 

Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Mariusz Pieszkała odniósł komentarz do porządku obrad uznając, iż kolejność uchwał 
pomiędzy wieloletnią prognozą finansową a budżetem nie stanowi dla niego żadnej różnicy. 
Kolejna poruszoną sprawą była kwestia spotkania z kalendarium działalności zarządu: 
Spotkanie z senatorem Grzegorzem Peczkisem w starostwie z inicjatywy Członka Zarządu W. 

Kowalskiego, dotyczące inwestycji krajowych na terenie powiatu krapkowickiego, szczególnie 

w zakresie dróg i modernizacji linii kolejowej E30. W trakcie spotkania omówiono również 

kwestie związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym powiatu. W spotkaniu wziął 
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udział starosta, wicestarosta i członek zarządu W. Kowalski.  Radny zwrócił się do członka 
zarządu Wojciecha Kowalskiego, który był na sesji nieobecny z pytaniem o stan działań nad 
budową wiaduktu, modernizacji drogi w Zdzieszowicach ul. Św. Anny. 
Następnie radny poruszył temat ćwiczeń „Cudzoziemcy” wyrażając swoją negatywna opinię 
co do samego przeprowadzenia ćwiczeń, radny zaznaczył iż należy uchodźcom zapewnić 
opiekę medyczną, służbę zdrowa, czy pracę a nie prowadzić ćwiczenia jak się przed nimi 
bronić.  
Głos w dyskusji nad poruszonymi przez radnego Mariusza Pieszkałę tematami zabrali 
w kolejności: przewodniczący rady, wicestarosta, członek zarządu Ryszard Reszczyński, 
wicestarosta, radny Albert Macha, przewodniczący rady, radny Piotr Solloch, 
przewodniczący rady (w tle radny Albert Macha), członek zarządu Ryszard Reszczyński, 
przewodniczący rady, skarbnik. 
Radny Joachim Kamrad podziękował za dostarczaniu mu pism w kwestii dróg, dotyczy 
odpowiedzi do Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszki z „DW” do radnego. Radny zwrócił 
się z pytaniem czy wójt zwiększy partycypację w zadaniu? Wicestarosta poinformowała, 
że wójt podtrzymał dotychczasową partycypację w wysokości 200.000 zł. 
 
Radny Albert Macha odczytał zapytanie: 

 
Radny Albert Macha złożył Przewodniczącemu Rady powyższe zapytanie, które stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 
 

Ad.10. Interpelacje radnych. 

 

Radny Albert Macha odczytał interpelację: 
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Radny Albert Macha złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący rady podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. 

Przewodniczący rady zamknął obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. stanowi 

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


