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BR.0002.1.26.2017 

 

Protokół Nr XXVI 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 18 maja 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1403 i trwały do godz. 1553. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 19 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 
(nieobecni radni: Sabina Gorzkulla, Piotr Solloch). 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 16 maja  

br. przedłożył autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie: 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 7a). 
 
 
Głos w sprawie zgłoszonej autopoprawki do ww. materiału zabrali w kolejności: radny Albert 
Macha, który uznał, że radni zostali zlekceważeni przez Zarząd po przez wprowadzenie 
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1.500.000 zł na dwa dni przed sesją; starosta Maciej Sonik (w tle radny Albert Macha), 
starosta, przewodniczący rady, starosta, radny Albert Macha. 
 
 
 

Do obrad dołączyli radni Sabina Gorzkulla, Piotr Solloch; na Sali obrad znajduje 
się 19 radnych. 

 
 
 
 

c) informacja o protokole z 25 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 25 z dnia 27 kwietnia 2017 r. został 
dostarczony Radnym w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 25 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  
 
Przewodniczący rady poinformował, iż w dniu 12 maja br. wpłynęło zaproszenie dla Państwa 
Radnych, które otrzymaliście mailowo -  na uroczyste rozpoczęcie VIII-edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego w ramach dni Rozwadzy; zaproszenie na dzień 20 maja 
– sobota o godz. 15:00; 

 
 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Głos zabrali w kolejności: starosta oraz radny Jerzy Mikus. 

 
 
 
Ad.4.  Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2016 rok (stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach Dorota Dobiecka zreferowała 
sprawozdania z działalności domu za 2016 rok. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Dyrektor DPS-u w Krapkowicach, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag  oraz 
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pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej 

ANNA za 2016 rok. 
Radny Albert Macha wyraził nadzieję, że uda się zrealizować założenia powzięte na 2017 rok 
oraz obiecał, że Radni będą wspierać działania Domu finansowo po przez uwzględnianie 
środków w budżecie Powiatu Krapkowickiego. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy jest jakieś rozeznanie czy ilość 24 miejsc pobytu 
w Domu jest wystarczająca? Dyrektora Dobiecka poinformowała, że od 2017 roku jest 25 
miejsc oraz udzieliła wyczerpujących wyjaśnień w przedmiotowym pytaniu. 
 
  

Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował wszystkim pracownikom Domu 
Pomocy Społecznej ANNA” za wykonywaną pracę, empatię, profesjonalizm oraz  życzył 
mieszkańcom Domu pogodnej jesieni życia. 
 
 
 
Ad.5.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok 

(stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie za 2016 rok (stanowi 

załącznik nr 7a do niniejszego protokołu). 
 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Dyrektor PCPR-u w Krapkowicach, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag  
oraz pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem jaka powinna być kwota dofinansowania 
działalności PCPR-u aby wystarczyła na zrealizowanie wszystkich składanych wniosków? 
Wyjaśnień udzielili dyrektor Stroka oraz starosta. Radna Helga Bieniusa poprosiła 
o przedstawienie procedury przyjęcia osoby niepełnosprawnej do Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Krapkowicach. Głos zabrała dyrektor PCPR-u.  
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował pracownikom Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie  za profesjonalizm, ciepło i wielkie serce do wykonywanej pracy. 
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Ad.6. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON 

rehabilitacja zawodowa) za 2016 rok (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Krapkowicach Danuta Wieszala przedstawiła w 

formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie za 2016 rok, które nie stanowi załącznika 

do niniejszego protokołu. Prezentacja zawierała zdjęcia pracowników PUP-u, którzy wyrazili 
zgodę na jednorazową ich publikacje tylko i wyłącznie podczas obrad rady powiatu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Panią Danutę Wieszala Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krapkowicach, podjęli dyskusję oraz nie wnieśli uwag do Sprawozdania z działalności  

Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON rehabilitacja zawodowa) za 2016 rok. 
 
Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość udostępnienia Radnym 
prezentacji? Głos zabrali dyrektor Wieszala oraz starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wyraził uznanie dla szczególnej sumienności 
i zaangażowania w pracę dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz całego zespołu, a także 
życzył dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach.  
 
 

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

 

a) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 9a 

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, wysłuchali również propozycji autopoprawek jakie 
Zarząd planował wprowadzić w projekcie uchwały w dniu następnym po posiedzeniu 
komisji.  
 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla udzieliła dodatkowych wyjaśnień w zakresie 
wprowadzenia do budżetu kwoty 1.500.000 zł (w tle radny Albert Macha, przewodniczący 
rady). 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: wicestaroście, staroście, skarbnikowi, 
radnemu Albertowi Macha, (w tle przewodniczący rady), wicestarosta (w tle radny Albert 
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Macha) wicestarosta (w tle radny Albert Macha), wicestarosta (w tle radny Albert Macha), 
wicestarosta (w tle radny Albert Macha), wicestarosta. Radny Piotr Solloch zwrócił się z 
pytaniem czy jest możliwość ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu drogi w 
Zdzieszowicach jeżeli nie ma w budżecie Powiatu zabezpieczonej kwoty w wysokości 
wynikającej z kosztorysu inwestorskiego?  
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: staroście, radnemu Mariuszowi Pieszkale, 
radnemu Albertowi Macha (w tle starosta, wicestarosta), staroście (w tle radny Albert 
Macha), staroście, radnemu Albertowi Macha, wicestaroście, staroście, radnemu Jerzemu 
Mikusowi, wicestaroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, radnemu Albertowi Macha (w 
tle starosta); głos zabrał przewodniczący rady, członek Zarządu Wojciech Kowalski. Radny 
Albert Macha poprosił o wyjaśnienie dlaczego został odrzucony wniosek ze „schetynówki” 
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz 
z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach”? Głos zabrali w kolejności: 
przewodniczący rady, radny Albert Macha, przewodniczący rady, wicestarosta zobligowała 
się do przygotowania pisemnej odpowiedzi na zapytanie radnego Machy; radny Albert 
Macha, przewodniczący rady, starosta, radny Albert Macha (w tle wicestarosta).  
Radny Krystian Komander zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 

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 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVI/191/2017, która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 
 

 
Przewodniczący rady podziękował Radnym w imieniu mieszkańców Zdzieszowic 

i pielgrzymów udających się na Górę Św. Anny za jednomyślność przy podejmowaniu 
powyższej uchwały.  
 

 

Ad.8. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 

 

 

 

Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem kiedy odbędzie się konkurs na dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach? Starosta w odpowiedzi 
poinformował, że 19 czerwca 2017 r. 
Radny Albert Macha zgłosił wniosek do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów 
i Mienia Powiatu aby zwoływać dodatkowe posiedzenie ww. komisji przed sesją jeżeli są 
dostarczane Radnym autopoprawki do uchwał zmieniających budżet, a także poprosił 
Przewodniczącego Rady aby tak samo dyscyplinował wszystkich Radnych podczas obrad 
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Rady oraz  aby nie przyjmował od Zarządu autopoprawek jeżeli tak drastycznie zmieniają 
budżet Powiatu. 
Tytułem odpowiedzi głos zabrali w kolejności: Przewodniczący Komisji Budżetu oraz 
Przewodniczący Rady. 
 
 
Starosta  tytułem uzupełnienie informacji międzysesyjnej rozdał Radnym przebieg podjętych 

działań przeciwpowodziowych w dniach 28.04.2017-02.05.2017r.  

 
 
Ad.10. Zamknięcie obrad. 

 

Następna sesja planowana jest na 22 czerwca (czwartek), będzie to tzw. sesja absolutoryjna 

na godz. 14:00 - poinformował przewodniczący. 

 
 
 

Przewodniczący rady podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. 
Przewodniczący rady zamknął obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 maja 2017 r. stanowi 

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


