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BR.0002.1.24.2017 

 

Protokół Nr XXIV 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 23 marca 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1405 i trwały do godz. 1803. 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 16 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał (nie ma 
radnych: Helgii Bieniusy, Sabiny Gorzkulli, Ireny Pachowicz). 
 
 

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 8f), 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 8g),  
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• dotacji na wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych polegających 
na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego w kościele 
parafialnym pw. św. Błażeja w Januszkowicach  - wyrażonej w druku 8k). 
- załącznik nr 4a do niniejszego protokołu. 
 
 

Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla; na Sali obrad znajduje się 17 radnych. 
 
 
Radny Albert Macha zawnioskował o ogłoszenie przerwy w obradach po pkt 7 w porządku 
obrad, czyli przed rozpatrywaniem i podejmowaniem uchwał. 
 
 

c) informacja o protokole z 23 Sesji,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół nr 23 zostały dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

a) w dniu 13 lutego br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia 
z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały rady powiatu krapkowickiego 
z dnia 19 stycznia br. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa 
drogowego – w dniu 24 lutego br. udzieliłem Wojewodzie Opolskiemu odpowiedzi 
ww. sprawie  informując,  że na najbliższej sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
poddany zostanie pod głosowanie projekt uchwały wprowadzający zmiany które 
wskazał nadzór wojewody; taki projekt uchwały jest w porządku obrad sesji; 

b) w dniu 13 lutego br. wpłynęła skarga Pani Anidy Zbiczak na Starostę w związku 
z nienależytym wykonaniem zadań w sprawie zmiany decyzji  o pozwoleniu 
na budowę nr 253/2016; informuję, że skarga składa się z 2 spraw i w dniu 
17 lutego br. przekazałem według właściwości do rozpatrzenia Wojewodzie 
Opolskiemu oraz Staroście Krapkowickiemu; 

c) w dniu 14 lutego br. wpłynęło zaproszenie Związku Powiatów Polskich do udziału 
w nadzwyczajnym posiedzeniu zgromadzenia ogólnego związku powiatów 
polskich wyznaczone na dzień 6 marca br.; udział wzięła Pani wicestarosta Sabina 
Gorzkulla; 

d) w dniu 1 marca br. wystosowałem do Państwa Szanownych Radnych pismo 
w sprawie złożenia oświadczenia o stanie majątkowym; (otrzymali Państwo 
mailem); druk do wypełnienie w wersji papierowej jest w biurze rady; 
przypominam, że formularze wraz z kopią zeznania  o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku 2016 składamy w 2 egzemplarzach do dnia 2 maja 2017 r.; 

e) w dniu 1 marca br. wpłynęła pozytywna opinia Kuratorium Oświaty w Opolu 
dotycząca uchwały rady powiatu krapkowickiego w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
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szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego;  

f) w dniu 16 marca br. wpłynął protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Krapkowickiego z w prawie kontroli wydatkowania środków finansowych na 
zadania związane z infrastrukturą dróg powiatowych w latach 2015-2016; zaleceń 
pokontrolnych nie wydano; protokół Nr 1/2017 znajduje się do wglądu w Biurze 
Rady; 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Radny Albert Macha po raz kolejny zwrócił się do starosty o dostarczanie Sprawozdania 
z działalności międzysesyjnej wraz z materiałami wysyłanymi w ustawowym terminie 
każdorazowo na 10 lub 14 dni przed sesją, a na dzień przed obradami tylko uzupełnienie 
do Sprawozdania; materiał został dostarczony Radnym w dniu wczorajszym (tj. 22 marca br.) 
i niestety nie każdy miał możliwość zapoznać się z wykonaną pracą zarządu – argumentował 
radny Albert Macha. Gos w sprawie zabrał Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. 
 
 
Ad.4.  Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2016 r. oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja 

z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2016 rok (stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach podinspektor Marcin Górny 
szczegółowo omówił na podstawie prezentacji multimedialnej przedmiotowy temat (stanowi 

załącznik nr 6a do niniejszego protokołu). 
 
Radny Albert Macha zwrócił się do podinspektora z problemem „obsługi” przez 
mieszkańców powiatu krapkowickiego ronda przy banku ING w Krapkowicach, gdzie 
zdaniem radnego kierowcy wjeżdżający od strony Gogolina najczęściej nie zwalniają 
i traktują się z pierwszeństwem przejazdu. Radny zasugerował aby służby policji zwróciły 
uwagę na ruch w ww. miejscu. Głos w temacie zabrali w kolejności: podinspektor Marcin 
Górny, radny Albert Macha, podinspektor Marcin Górny.  
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował wszystkim policjantom 
za profesjonalizm, zaangażowanie, rzetelność podczas wykonywania obowiązków 
służbowych oraz godną uznania postawę w działaniu na rzecz bezpieczeństwa społeczności 
lokalnej. 
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Ad.5.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 

na terenie powiatu  w 2016 roku (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Komendant Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Krapkowicach kpt. Leszek Stanioch 
przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie za 2016 rok (stanowi 

załącznik nr 7a do niniejszego protokołu). 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z prośbą o udzielenie większej ilości informacji na temat 
planowanego zakupu „skokochronu”. Głos zabrał komendant Leszek Stanioch. Radny Albert 
Macha zwrócił się z apelem aby jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogły  - będąc 
bliżej zdarzenia - same podjąć działania ratownicze, np. podczas wypadków na autostradzie, 
gdzie często mogą OSP przybyć szybciej niż PPSP. Komendant Stanioch w odpowiedzi 
dobitnie zaznaczył, że na każde działanie i interwencję są odpowiednie procedury. Radny 
Krystian Komander w nawiązaniu do kontroli prowadzonych przez straż pożarną zwrócił się 
z pytaniem czy czynności kontrolno-rozpoznawcze są prowadzone również w prywatnych 
posesjach, czy np. na gospodarstwie rolnym? Odpowiedzi udzielił kpt. Leszek Stanioch. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
Zastępcy Komendanta Policji oraz Komendanta Straży Pożarnej, nie wnieśli uwag oraz 
pozytywnie zaopiniowali: 

� Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2016 r. oraz informację 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja 

z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2016 rok. 

� Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 

na terenie powiatu  w 2016 roku. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował wszystkim strażakom za wykonywaną 

pracę, profesjonalizm,  gotowość niesienia pomocy oraz umiejętność dawania poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. 
 
 

Do obrad dołączyła radna Helga Bieniusa; na Sali znajduje się 18 radnych. 
 
 
Ad.6.  Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2016 roku 

(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska Powiatowy Rzecznik Konsumentów na podstawie 
prezentacji multimedialnej omówiła sprawozdanie ze swojej pracy wykonanej w 2016 roku. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
Rzecznika Małgorzaty Płaszczyk - Waligórskiej, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie 
zaopiniowali Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2016 

roku. 

Radny Albert Macha wyraził podziw dla wykonywanej pracy rzecznika oraz zwrócił 
się z pytaniem o najtrudniejsza sprawę konsumencką, tzw. HIT. Głos zabrała Małgorzata 
Płaszczyk-Waligórska. Radny Mariusz Pieszkała złożył gratulacje i podziękowania 
za zaangażowanie i merytoryczną pomoc, którą uzyskał od rzecznika. 
 
Przewodniczący rady wyraził uznanie dla szczególnej sumienności i zaangażowania w pracę 
Małgorzaty Płaszczyk – Waligórskiej Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz za włożony 
wkład w zwiększanie świadomości konsumentów naszego powiatu, a także życzył dalszej 
satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach.  
 
 
Ad.7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2016 rok (stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa przedstawiła sprawozdanie z działalności 
komisji za 2016 rok. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy wnioski pokontrolne jakie komisja 
wyciągnęła z kontroli nie powinny być przygotowane w postaci uchwały i poddane pod 
głosowanie podczas obrad Rady?, poprosił o udzielenie wyjaśnień przez radcę prawnego, 
gdyż niestety nie wie jak zagłosować nad ww. sprawozdaniem. Przewodniczący rady 
w podjętym temacie udzielił głosu kolejności: przewodniczącej komisji Heldze Bieniusie, 
radnemu Albertowi Macha, przewodniczącej komisji Heldze Bieniusie, radnemu Albertowi 
Macha, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, radnemu Albertowi Macha, radnemu 
Joachimowi Kamradowi (w tle przewodnicząca komisji Helga Bieniusa); głos zabrał 
przewodniczący rady, radny Joachim Kamrad (w tle przewodniczący rady), radny Joachim 
Kamrad, radny Mariusz Pieszkała, przewodniczący rady, mecenas Urszula Kolasińska, 
przewodniczący rady, starosta. 
 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (15:50). 
 
 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:00. 
 

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

 
a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 

w 2017 r.  (który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
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Zmieniony rozkład godzin pracy aptek wraz z uzasadnieniem zmian omówił Inspektor 
Wydziału Polityki Społecznej Tomasz Mierzwa. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień pracownika wydziału Tomasza Mierzwy. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Krapkowickiego w 2017 r. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/176/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) 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 na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (który stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu), 
 
Inspektor Wydziału Polityki Społecznej Henryk Miszke zapoznał Radnych z siecią szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych, która wynika z nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień pracownika wydziału Henryka Miszke. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

 
Radny Mariusz Pieszkała poinformował zebranych, że w głosowaniu będzie przeciwko 
podjęciu powyższej uchwale gdyż nie zgadza się z obecnie przyjętą ustawą o prawie 
oświatowym. Radny Piotr Solloch zwrócił się z pytaniem czy zawarto porozumienie z Gminą 
Gogolin w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół w Gogolinie. Wyjaśnień 
udzielił inspektor wydziału Henryk Miszke oraz starosta. Radny Joachim Kamrad wyraził 
wątpliwość nad prowadzeniem przez Powiat gimnazjum „Kilińskiego” czy zostanie 
przekazane Gminie Krapkowice? Odpowiedzi udzielił Henryk Miszke; głos ponownie ww. 
sprawie zabrał radny Joachim Kamrad.  Radny Albert Macha w komentarzu do omawianego 
projektu uchwały zauważył, że obecnie obowiązująca - nasza uchwała - wielkiej rewolucji 
w szkolnictwie nie robi. 
Głos w dyskusji nad tematem oświaty zabrali w kolejności: radny Mariusz Pieszkała, radny 
Joachim Kamrad, radny Piotr Solloch, starosta, radny Mariusz Pieszkała, radny Jerzy Mikus, 
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który zainteresował się czym są szkoły branżowe, wyjaśnień udzielił inspektor Henryk 
Miszke. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu 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 terenie 

Powiatu Krapkowickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 6 głosach przeciwko 
i 3 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr XXIV/177/2017, która stanowi załącznik nr 11a 
do niniejszego protokołu. 

 
 

Salę obrad opuścił radny Krystian Komander; na Sali pozostało 17 radnych. 
 
 

c) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2017 r. (który stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu), 

 
 

Salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Józef Bukowiński;  
na Sali pozostało 16 radnych. 

 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Rowiński oddał głos Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Pani Beacie Krzeszowskiej – Stroka, która 
przedstawiła Radnym zadania oraz wysokość środków finansowych na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2017 r. 
 
Radny Albert Macha zauważył, że środki finansowe przekazane przez rząd jak co roku będą 
niewystarczające na potrzeby mieszkańców powiatu, zwrócił jednocześnie uwagę na fakt 
zabezpieczenia w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok rezerwy celowej 
na „politykę społeczną” w wysokości 140.000 zł, co będzie można wykorzystać na zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej. Głos w temacie zabrał starosta/ 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur 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. 
 

Na salę obrad wrócił Przewodniczący Rady Józef Bukowiński;  
na Sali znajduje się 17 radnych. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2017 r. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/178/2017, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) zmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

(który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 

 
Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia omówił zmiany jakie zostały 
wprowadzone do uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Starosta 
uzupełnił wypowiedź przedmówcy o informację z nadzoru wojewody opolskiego. 
Radny Albert Macha zauważył, iż zabiera się Radnym możliwość swobodnego prawa 
decydowania o dobru społeczeństwa lokalnego. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektora Aleksandra Gacek, pozytywnie zaopiniowali 
projekt przedmiotowej uchwały, nie wnosząc do niego uwag 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

 

 

W wyniku 1-wszego głosowania uchwała została przyjęta  5 głosami za, przy 1 głosie 
przeciwko oraz 10 głosach wstrzymujących się w obecności 17 radnych.  
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński zarządził reasumpcję głosowania. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta  5 głosami za, przy 2 głosach przeciwko 
oraz 10 głosach wstrzymujących się - uchwała Nr XXIV/179/2017, która stanowi załącznik 
nr 13a do niniejszego protokołu. 
 

 

e) zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 

2016 r. w sprawie 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 14 do niniejszego protokołu), 
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Wicestarosta  Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zmiany wprowadzone 
w przedmiotowej uchwale oraz poinformowała Radnych o dotacjach jakie zostaną udzielone 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach dla 3 parafii 
Powiatu Krapkowickiego. Projekty uchwał wyrażone w druku 8k, 8l, 8m. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu szczegółowo przeanalizowali projekt uchwały oraz 
wysłuchali wyjaśnień dyrektora wydziału Iwony Jagody-Jamioł. Komisja w wyniku podjętej 
dyskusji nie wniosła uwag oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. 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 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/180/2017, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
 
 

f) 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 15 do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w wieloletniej 
prognozie finansowej oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 15a 

do niniejszego protokołu). 
 
Brak uwag. 

 
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. 

 
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 XXIV/181/2017, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 
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g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu), 
 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 16a 

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 nawiązał do dokonania przez zarząd zmniejszenia rezerwy ogólnej 
o kwotę 49.200 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku gospodarczego 
przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach, uznając, że jest to kwota zbyt wysoka. Głos w sprawie 
zabrali starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy na dotacje na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zostaną zwiększone środki finansowe, 
gdyż w chwili obecnej wszystkie środki zostały rozdysponowane dla 3 parafii. Wicestarosta 
przypomniała, że środki zostały rozdysponowane do „0”, a dodatkowo zwiększono wydatki 
budżetu o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na dotację na wykonanie prac restauratorskich 
oraz robót budowlanych polegających na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz 
wymianie pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. św. Błażeja w Januszkowicach. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2017 rok. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/182/2017, która stanowi załącznik nr 16b do niniejszego protokołu. 
 
 

h) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice (który stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), 

Starosta zgłosił wniosek o omówienie wspólnie projektów uchwał wyrażonych w druku: 8h, 
8i, 8j gdyż wszystkie dotyczą udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 
tj. 2 krotnie dla OSP Krępna oraz dla OSP Łowkowice. Przewodniczący rady wyraził zgodę 
i udzielił głosu Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Anetcie Dróżdż, która 
zapoznała Radnych z wnioskami Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 

finansowej) Gminie Zdzieszowice. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została jednomyślnie - uchwała Nr XXIV/183/2017, która 
stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 
 
 

i) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice (który stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Zdzieszowice. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/184/2017, która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu. 
 

 

j) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Strzeleczki (który stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu), 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Strzeleczki. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została jednomyślnie - uchwała Nr XXIV/185/2017, która 
stanowi załącznik nr 19a do niniejszego protokołu. 
 

 

k) dotacji na wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych polegających 

na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego 

w kościele parafialnym pw. św. Błażeja w Januszkowicach (który stanowi załącznik 

nr 20  do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący rady przypomniał, iż dotacje zostały już omówione przez wicestarostę 
w punkcie 8e porządku obrad, wraz ze zgłoszoną autopoprawką Zarządu do projektu 
uchwały w sprawie dotacji na wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych 

polegających na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego 

w kościele parafialnym pw. św. Błażeja w Januszkowicach, która stanowi załącznik nr 20 
do niniejszego protokołu. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji na wykonanie prac restauratorskich oraz 
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robót budowlanych polegających na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie 

pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. św. Błażeja w Januszkowicach. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/186/2017, która stanowi załącznik nr 20b do niniejszego protokołu. 
 

 

l) dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zniszczonych 

elementów konstrukcji więźby dachowej w kościele parafialnym pw. św. Jana 

Chrzciciela w Dobrej (który stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu), 

 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji na wykonanie robót budowlanych 

polegających na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej w kościele 

parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/187/2017, która stanowi załącznik nr 21a do niniejszego protokołu. 
 

 

m) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich prospektu 

organowego w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach 

(który stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu), 

 

Brak uwag. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich 

i restauratorskich prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP 

w Komornikach. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIV/188/2017, która stanowi załącznik nr 22a do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Mariusz Pieszkała skorzystał z mównicy i wygłosił zapytanie skierowane do członka 
zarządu Wojciecha Kowalskiego o postęp prac w sprawie  remontu linii kolejowej, gdzie być 
może należałoby obecny  przejazd kolejowy przebudować w tunel bądź wiadukt. Głos zabrał 
członek zarządu Wojciech Kowalski. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się do Zarządu z następującymi pytaniami: 

1. jaki efekt przyniosło spotkanie z dnia 16 lutego br.? „Udział wicestarosty oraz Członka 
Zarządu Wojciecha Kowalskiego w spotkaniu z Wiceministrem Zdrowia Krzysztofem 



13 

 

Łandą w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie było poświęcone zastosowaniu 
Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych (IOWISZ) w Sektorze Zdrowia”; 

2. media donoszą o nowelizacji przepisów prawa na mocy których przewidziano: 
� likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenie 

w innej strukturze administracji niezespolonej; 
� odbiera się starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów; 
� odebranie powiatowych urzędów pracy i przekazanie pod nadzór 

ministerstwa; 
� odebranie poradni psychologiczno-pedagogicznych; 
� odebranie powiatowego centrum pomocy rodzinie; 

czy coś już więcej wiadomo ww. tematach? 
3. Czy Zarząd ma jakąś inną wiedzę, niż ogólnie dostępne informacje na temat obecnej 

reformy szkolnictwa?, gdyż głosowanie nad uchwałą w styczniu gdy był to plan sieci 
szkół przebiegło niemal jednomyślnie, podczas dzisiejszej sesji członkowie zarządu, 
gdzie to właśnie Zarząd jest autorem uchwały zagłosowali przeciwko lub wstrzymali 
się od głosu, co zdaniem radnego jest zagrywką polityczną.  

Wyjaśnień i odpowiedzi udzielili w kolejności starosta, wicestarosta. Głos w temacie zabrali 
członek zarządu Wojciech Kowalski, radny Mariusz Pieszkała, członek zarządu Wojciech 
Kowalski, radny Mariusz Pieszkała. 
Radna Monika Wąsik-Kudla podziękowała Zarządowi za udzielenie dotacji Rzymskokatolickiej 
Parafii pw. św. Błażeja w Januszkowicach w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem 
na wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych polegających na renowacji 
tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego w kościele parafialnym 
pw. św. Błażeja w Januszkowicach. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem kiedy otrzyma odpowiedź na pismo złożone w dniu 
19  września 2016 r. zawierające zadania na drogach powiatowych w Gminie Walce 
do wykonania w 2017 roku. Wicestarosta Sabina Gorzkulla udzieliła wyjaśnień. 
Radna Helga Bieniusa podziękowała za udział wicestarosty w międzypowiatowych 
konfrontacjach teatralnych szkół podstawowych, które organizowane są po raz pierwszy 
w Zdzieszowicach oraz za objęcie patronatem przez Starostę Macieja Sonika. 
Radny Albert Macha odczytał Radnym treść interpelacji oraz zapytania jakie złożył 
na poprzedniej sesji oraz odpowiedzi jakie uzyskał do ww. dokumentów. Radny zwrócił 
uwagę na wysokie środki finansowe przeznaczane na: 
„Festiwal Dyni-Bania FEST” – 60.000 zł 
„Środa Żurowa połączona z kiermaszem świątecznym” – 15.000 zł 
„Dzień integracji” - piknik w sercu Opolszczyzny – 30.000 zł 
Zwrócił się również z pytaniem dlaczego imprezy organizowane są tylko dla mieszkańców 
Krapkowic i Gogolina, dlaczego co roku nie są zorganizowane w innym mieście, 
np. w Zdzieszowicach? zarówno festiwal dyni jak i środa żurowa są dla „wybranych 
mieszkańców powiatu? 
Co to jest za impreza „Dzień integracji” - piknik w sercu Opolszczyzny? Kto z kim ma się 
integrować? Gdzie będzie zorganizowana i dlaczego nie z jakąś gminą? bo organizowanie  
wspólne może być ujmą dla starostów? 
Radny Albert Macha jak już zasugerował na początku wypowiedzi przypomniał, że w styczniu 
chciał się dowiedzieć o wzrost wydatków na wynagrodzenia w starostwie powiatowym. 
Fundusz płac w starostwie był w 2016 roku wyższy o 300.000 zł od funduszu za 2015 rok, 
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a jak wynika z budżetu na 2017 rok na płace wyda się o 412.000 zł więcej. Radny zauważył, 
że nie otrzymał żadnej konkretnej odpowiedzi na zadane zapytanie, nadal nie wie czy 
szeregowi pracownicy otrzymali podwyżki? 
Starosta zwrócił się do radnego o złożenie zapytań na piśmie (w tle radny A. Macha), 
w kolejności udział w dyskusji wzięli: starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Mariusz 
Pieszkała, starosta, radny Albert Macha (w tle starosta), radny Albert Macha, starosta 
(w tle radny A. Macha), starosta, przewodniczący rady, radny Mariusz Pieszkała. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy w umowie sprzedaży budynku przy ulicy 
Kozielskiej w Krapkowicach był zapis o zagospodarowaniu terenu? Gdyż park i budynek 
są bardzo zaniedbane. Wyjaśnień udzielił starosta (w tle radny A. Macha). 
 
 
Ad.10. Interpelacje radnych. 

 

Radny Albert Macha zwrócił się z „ustną” interpelacją ilu pracowników zostało 
zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych i skąd „przeszli” oraz w jakich innych wydziałach 
są zatrudnieni pracownicy wykonujący pracę w ramach CUW i skąd „przeszli”. 
Przewodniczący rady poprosił o złożenie w wersji papierowej. Starosta udzielił wyjaśnień. 
Radny Albert Macha poprosił o odpowiedź na piśmie. 
Starosta Maciej Sonik ustalił z radnym Albertem  Machą, że zmieni kategorię z interpelacji na 
zapytanie, wówczas radny nie musi przygotować zapytania w formie papierowej; starosta 
zobligował się do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 
 
 
Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przypomniał Radnym o obowiązku ustawowym 
złożenia oświadczenia majątkowego na stan 31 grudnia 2016 ro. do dnia 2 maja br. 
Przewodniczący poinformował, iż następną sesję rady powiatu planuje zwołać na dzień 
27 kwietnia br. 

 
Przewodniczący rady podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. 

Przewodniczący rady zamknął obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

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

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


