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BR.0002.1.27.2017 

 

Protokół Nr XXVII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 22 czerwca 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1420 i trwały do godz. 1748. 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 
(nieobecni radni: Sabina Gorzkulla, Tomasz Świstuń). 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 20 czerwca 
br. przedłożył nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2017 – 2026 - wyrażony w druku 4h) oraz  autopoprawki 
do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - 

wyrażonej w druku 4i). 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd w dniu 22 czerwca br. przedłożył nowy 
projekt uchwały w sprawie projektu pn.  „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie 
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Krapkowickim” – wyrażony w druku 4g) oraz  autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok - wyrażony 
w druku 4d). 
 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na brak punktu w projekcie uchwały o udzieleniu 
absolutorium dotyczącego dyskusji nad absolutorium. Głos zabrał przewodniczący rady 
informując, iż dyskusja odbędzie się w punkcie 4f) podczas procedowania nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w wyniku 
głosowania został przyjęty jednomyślnie w obecności 17 radnych. Radni otrzymali nowy 
porządek obrad (załącznik nr 4a do niniejszego protokołu). 
 
 

c) informacja o protokole z 25 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 26 z dnia 18 maja 2017 r. został 
dostarczony Radnym w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 26 z dnia 18 maja 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  
 

a) w dniu  25 maja br. wpłynęło pismo Burmistrza Andrzeja Kasiury z prośbą o udzielenia 
wsparcia finansowego w latach 2019-2020 w wysokości 3 mln złotych na wykonani 
drugiej przeprawy przez Odrę; Gmina Krapkowice planuje w latach 2018-2020 
przebudować stary most kolejowy; przebudowa ma polegać na dostosowaniu 
istniejącego mostu do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego po przez 
podwyższenie i poszerzenie istniejących nasypów bez ingerencji w bieg rzeki Odry pod 
obiektem; temat został skierowany pod obrady Zarządu;  

b) w dniu 30 maja br. wpłynęła Uchwała  Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
organizacji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu; 

c) w dniu 5 czerwca br. wpłynęło do wiadomości przewodniczącego rady pismo radnej 
Helgii Bieniusy Przewodniczącej Zespołu Redakcyjnego Rocznika Ziemi Krapkowickiej 
informujące o postępie prac; 

d) w dniu 12 czerwca br. wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego w Opolu nt. opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 rok;  

e) w dniu 14 czerwca br. wpłynęło zaproszenie Starosty Nyskiego do udziału w XV Święcie 
Gmin Powiatu Nyskiego w dniach 24-25 czerwca 2017 r. w Bastionie Św. Jadwigi; 
przewodniczący zaprosił radnych do udziału w jego imieniu; 

f) w dniu 21 czerwca wpłynęło zaproszenie Stowarzyszenia Górażdże „Skalna Wieś” 
do udziału w III Górażdżańskim Przeglądzie Zespołów Muzycznych i festynu z okazji 750-
lecia miejscowości Górażdże w dniach 23-24 czerwca br.; 

 
Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla;  

na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 
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Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
W ramach uzupełnienia materiału głos zabrał starosta. Radny Albert Macha zwrócił się 

z pytaniem o zaawansowanie prac zarządu do postępowania przetargowego na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach”? Rady nawiązał również do wystąpienia 
pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z przeprowadzoną kontrolą 
w starostwie, uznając wysunięte wnioski za dość konkretne, uznając przy tym dobrą pracę 
wszystkich pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych. Radny Macha nawiązał 
do wydarzeń związanych z odbiorem przez 2 firmy pozwoleń na budowę: Hengst Filtration 
oraz Niemeyer-Polserw apelując do Starosty o „trochę skromności”, przecież to zasługa 
Gmin w pozyskiwaniu inwestorów, a Powiat zrobił tylko otoczkę medialną. Głos zabrali 
udzielając odpowiedzi i komentarzy w kolejności starosta, wicestarosta. Radny Joachim 
Kamrad poprosił informację w sprawie sporządzenia Studium Wykonalności Inwestycji - 
projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
im. J. Tuwima w Krapkowicach”? a także zwrócił się z pytaniem jakie podjęto ustalenia 
w związku z odbytym w dniu 2 czerwca br. spotkaniem Starosty Krapkowickiego i członka 
zarządu Wojciecha Kowalskiego z Wojewodą Opolskim, gdzie omawiano sprawy związane 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w szczególności nowe koncepcje obniżenia 
poziomu fali wezbraniowej i programu retencji na odcinku Odry pomiędzy Gminą 
Zdzieszowice, a Gminą Krapkowice. Odpowiedzi udzielili w kolejności starosta i wicestarosta. 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem kiedy odbył się przetarg (głos zabrał starosta), 
oraz sprostował pytanie na: kiedy odbyło się otwarcie ofert? Wyjaśnień udzielił starosta. 
 
 
Ad.4.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) komisji doraźnej ds. zmian statutu (który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu), 
 

Przewodniczący rady przypomniał, że podczas posiedzeń komisji zostali wyłonieni kandydaci 
do ww. komisji: 

1) Bieniusa Helga, 
2) Bukowiński Józef, 
3) Kaptur Kinga, 
4) Komander Krystian, 
5) Kowalski Wojciech, 
6) Pachowicz Irena, 
7) Pieszkała Mariusz, 
8) Wąsik-Kudla Monika, 
9) Willim Dariusz. 

Radna Irena Pachowicz zawnioskowała o ustalenie terminów posiedzeń ww. komisji gdyż 
może mieć to wpływ na jej skład, uzasadniając swoją nieobecność w miesiącu sierpniu br. 
Radny Joachim Kamrad poinformował, że niestety nie może być członkiem ww. komisji, 
jednakże uważa, iż niezbędnym jest wprowadzenie zmian w obecnym statucie Powiatu 
Krapkowickiego, radny zaproponował również podział komisji na 2 części do prac nad 
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różnymi tematami, termin posiedzeń nie powinien wówczas stanowić problemu, a uchwała 
w sprawie statutu może być podjęta np. w listopadzie. Radny Albert Macha zwrócił uwagę 
na konieczność podjęcia tematu regulaminu pracy rady, który można by opracować przy 
okazji prac nad nowym lub tylko zmianami w statucie. Starosta zaproponował aby nie 
tworzyć osobnego dokumentu w sprawie ww. regulaminu, a ująć temat w statucie. Starosta 
Krapkowicki  Maciej Sonik wyraził chęć przystąpienia do składu komisji. Przewodniczący rady 
odczytał proponowany skład oraz zwrócił się z pytaniem czy radni wyrażają zgodę? Radny 
Mariusz Pieszkała zrezygnował z uczestnictwa. Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem 
czy w uchwale nie powinno się wskazać przewodniczącego komisji? Głos zabrał 
przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie komisji doraźnej ds. zmian statutu. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/192/2017, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący rady poprosił członków ww. komisji o pozostanie po sesji na pierwszym 
posiedzeniu w celu ukonstytuowania się komisji. 
 
 

b) zmiany Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 

2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza 

(który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska Katarzyna Gondek – Jaśkowska 
zreferowała zmiany wprowadzone w przedmiotowym projekcie uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektor Katarzyny Gondek – Jaśkowskiej oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.  

Przewodniczący komisji poinformował również, że  Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej 
w Radzie Powiatu Krapkowickiego złożył wniosek do Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
o wprowadzenie zmian w treści powyższego projektu uchwały w postaci zwiększenia kwot 
do wysokości: 

1) 2000 zł - w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW włącznie, 
2) 2500 zł - w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW, 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednomyślnie. 
Radny Albert Macha odniósł wypowiedź do decyzji Zarządu o odrzucenie wniosku  Klubu 

Radnych Mniejszości Niemieckiej o zwiększenie kwot do ww., tym bardziej, że członkowie 
komisji budżetu jednomyślnie opowiedzieli się za wnioskiem radnych MN. Radny Macha jest 
zbulwersowany i zniesmaczony powyższą decyzją gdyż sprawa dotyczy wszystkich 
mieszkańców Powiatu Krapkowickiego,  są możliwości zaoszczędzenia pieniędzy  w innych 
„miejscach”, bez uszczerbku na wizerunku powiatu argumentował radny Macha. 
Przewodniczący rady udzielił głosu w powyższym temacie w kolejności: staroście (w tle 
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radny Albert Macha), staroście (w tle radny Albert Macha), radnemu Mariuszowi Pieszkale, 
radnemu Albertowi Macha, radnemu Krystianowi Komander, staroście (w tle radny Albert 
Macha), przewodniczący rady (w tle starosta), staroście, radnemu Albertowi Macha, 
staroście, wicestaroście, radnemu Mariuszowi Pieszkale. Radny Albert Macha odczytał 
uzasadnienie wniosku: 

 
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Piotrowi Solloch, wicestaroście 

(w tle radny Albert Macha), radnej Heldze Bieniusie, radnemu Joachimowi Kamradowi, 
członkowi zarządu Ryszardowi Reszczyńskiemu (w tle radny Jerzy Mikus), członkowi zarządu 
Ryszardowi Reszczyńskiemu, staroście (w tle radny Albert Macha), staroście (w tle radny 
Joachim Kamrad), radnemu Mariuszowi Pieszkale (w tle radni Macha i Kamrad), radnemu 
Jerzemu Mikusowi, wicestaroście (w tle radny Mariusz Pieszkała), staroście. 

Radny Albert Macha zgłosił wniosek formalny o poddanie pod głosowanie wniosku Klubu 
Radnych MN. 

Starosta Maciej Sonik udzielił wyjaśnień co stanowi wniosek formalny. 
Radny Albert Macha odczytał cały wniosek Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy 

Radzie Powiatu i sformułował wniosek  pod głosowanie Rady. 
 
W wyniku głosowania w obecności 18 radnych wniosek został odrzucony: 11 radnych 

głosowało przeciwko,  7 radnych głosowało za. 
 

Radny Albert Macha zwrócił się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o ogłoszenie 
5 minut przerwy. 

 
 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (16:08). 
 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:20. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących 

ochronie powietrza. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXVII/193/2017, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego 
protokołu. 
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c) uchylenia Uchwały Nr VII/38/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 20 marca 2003 r. (który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska Katarzyna Gondek – Jaśkowska omówiła 
zasadność uchylenia przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
dyrektor Katarzyny Gondek-Jaśkowskiej, wysłuchali – telefonicznie -  pozytywnej opinii 
prezesa Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali 
projekt powyższej uchwały.  

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego dopiero teraz Zarząd podjął działania 
o uchyleniu uchwały z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży 
Rybackiej przez Klub Wędkarski „Zdzieszowice” jeżeli od czasu powstania czyli od 2003 roku  
formacja ta nie podjęła ustawowego obowiązku współdziałania z Państwową Strażą Rybacką 
całkowicie ignorując obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonariuszy Społecznej Straży. Nie 
składano Wojewodzie kwartalnych sprawozdania z działalności straży,  Członkowie  przy 
Klubie Wędkarskim Zdzieszowice nie posiadają legitymacji strażnika. Wyjaśnień udzieliła 
dyrektor wydziału budownictwa i środowiska.  
 

 

Salę obrad opuścił radny Piotr Solloch; na Sali pozostało 17 radnych. 
 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/38/2003 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/194/2017, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Salę obrad opuścił radny Piotr Solloch; na Sali pozostało 17 radnych. 
 

 

 

d) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok 

(który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła skonsolidowany bilans Powiatu 
Krapkowickiego za 2016 rok 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 
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ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag. 

 
Brak uwag. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Krapkowickiego za 2016 rok. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/195/2017, która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 

 

 

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 r. (który stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła przedmiotowy projekt uchwały, 
poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawiła 
autopoprawki Zarządu, które stanowią uchwałę zarządową, a wymagane jest przedstawienie 
ich Radzie (stanowią załącznik nr 10a 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. 

Przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem czy jest konieczność odczytania opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej? Nie. 

 
Brak uwag. 

 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 r. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/196/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 

 

f) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego (który stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa poinformowała, że Uchwałą Nr 1/2017 
z dnia 17 maja 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krapkowickiego pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 
rok (w 4 osobowym składzie – 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) oraz wniosła do Rady 
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Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2016 rok. 
Dnia 29 maja 2017 r. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu celem zaopiniowania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu. W dniu 
12 czerwca br. wpłynęła Uchwała Nr 262/2017 Składu Orzekającego w Opolu nt. opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 rok – RIO wydało pozytywną 
opinię w sprawie powyższego wniosku. Przewodniczący rady Józef Bukowiński zwrócił 
się z pytaniem czy ma zostać odczytana opinia RIO? Radni zaprzeczyli, gdyż każdy zapoznał 
się z ww. dokumentem już wcześniej. 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy projekt uchwały nie powinien być 
rozszerzony o pkt 6 w paragrafie 1 o informację, że głosowanie poprzedziła dyskusja 
radnych. Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący rady a mecenas Urszula Kolasińska 
udzieliła wyjaśnień. 
Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy radzie 
Powiatu wyraził opinię w imię członków ww. Klubu o wykonaniu sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 r., zwrócił uwagę 
na znaczny wzrost wydatków na promocję. Przewodniczący klubu MN w komentarzu poinformował, 
iż radni Klubu Mniejszości Niemieckiej nie będą przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi 
Powiatu Krapkowickiego. Głos w temacie zabrali: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa 
oraz starosta. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/197/2017, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego otrzymał brawa, głos zabrali w kolejności: Przewodniczący 
Rady, starosta, który wyraził podziękowania dla pracy Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu 
Ilony Adamkiewicz, radny Albert Macha, radna Helga Bieniusa, starosta (w tle radny Albert 
Macha). 
 

Salę obrad opuścił radny Krystian Komander; na sali pozostało 16 radnych. 
 

 

g) projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” 

(który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł przedstawiła założenia 
do projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”. 

 
 Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o kryteria do spełnienia dla osób 

z zewnątrz chcących uczestniczyć ww. projekcie. Wyjaśnień udzieliła dyrektor wydziału. 
Radny Jerzy Mikus zainteresował się miejscem pobytu komisji rekrutacyjnej. Głos zabrała 
przedmówczyni. Wice przewodniczący rady Sławomir Rowiński zwrócił się z pytaniem kto 
będzie zlecać pacjentom zabiegi rehabilitacyjne? Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Dobiecka 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach oraz wicestarosta. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób 

starszych w Powiecie Krapkowickim”. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/198/2017, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 

 

 

h) 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 13 do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w wieloletniej 
prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego. 
 

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, 

 
Brak uwag. 

 
 

Salę obrad opuścił radny Maciej Lisicki; na Sali pozostało 15 radnych. 
 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/199/2017, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 

 

i) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego 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, wysłuchali również autopoprawek Zarządu również 
pozytywnie jednomyślnie opiniując. 
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Na salę obrad powrócił radny Maciej Lisicki; na Sali znajduje się 16 radnych. 
 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy musi być zgoda konserwatora zabytków 
na wymianę drzwi w auli w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach – tzw. zamku? 
Odpowiedzi udzieliła wicestarosta. Kolejne pytanie radnego Machy dotyczyło powodu 
zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Studium 
Wykonalności Inwestycji - projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”. Wyjaśnień udzieliła wicestarosta. 
Kolejnym poruszonym tematem przez radnego Alberta Machę było zwiększenie wydatków 
o kwotę 1.300.000 zł, z przeznaczeniem 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”. Gdyby Zarząd na wcześniejszej sesji posłuchał życzliwych podpowiedzi 
radnych opozycyjnych dzisiejsza zmiana nie byłaby konieczna, gdy z w postępowaniu 
przetargowym ceny zaoferowane przez Wykonawców byłyby zabezpieczone na to zadanie.  
 

 
Salę obrad opuścili: członek zarządu Dariusz Willim oraz starosta Maciej Sonik; 

na Sali pozostało 14 radnych. 
 

 

Przewodniczący rady otwarł dyskusję oraz udzielił głosu w kolejności: wicestaroście, 
członkowi zarządu Ryszardowi Reszczyńskiemu, wicestaroście, radnemu Albertowi Macha, 
wicestaroście. 
 

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 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/200/2017, która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.5. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 

 

 

 

Ad.6. Zapytania, wolne wnioski. 

  
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę, na fakt wycinki drzew przy ulicach powiatowych, 
czy idzie za tym remont dróg? Renowacja Poboczy? Budowa chodników? Radny Mariusz 
Pieszkała zwrócił uwagę na zły stan nasadzeń czereśni w miejscowościach Oleszka, Jasiona, 
Żyrowa i poprosił o przeprowadzenie inwentaryzacji nasadzeń. Radny Pieszkała 
poinformował również, że wycofał się ze swojego wcześniejszego pomysłu rezygnacji 
ze funkcji radnego. Wyjaśnień radnemu Kamradowi udzieliła wicestarosta. Radny Jerzy 
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Mikus nawiązał do złego stanu drogi powiatowej tzw. betonówki na odcinku Pietna-Brożec, 
a zwłaszcza zapadającego się w paru miejscach pobocza, zwracając się o wykonanie remontu 
poboczy. Głos w temacie zabrała wicestarosta.  Radna Helga Bieniusa jako Przewodnicząca 
Zespołu Redakcyjnego Rocznika Ziemi Krapkowickiej zwróciła się z pytaniem czy w dniu 
3 lipca br. dojdzie do spotkania z koordynatorami gmin powiatu w kwestii dotyczącej prac 
nad ww. rocznikiem? Jak sugerowano w piśmie dostarczonym Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego. Kolejnym poruszonym tematem przez radną Bieniusę jako Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej to były podziękowania dla Członków Komisji  za intensywne prace nad 
zapoznaniem, przeanalizowaniem i zaopiniowaniem sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 r. oraz pracami nad 
absolutorium. Przewodnicząca poinformowała również, że kolejne posiedzenie planuje 
zwołać na dzień 3 lipca br. na godz. 10:00 w celu zaopiniowania sprawozdania z działalności 
komisji za I półrocze 2017 roku, co będzie stanowić materiał do sesji wrześniowej. Głos 
zabrała wicestarosta. Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy na strony powiatowe 
w prasie lokalnej „Tygodnik Krapkowicki” mogą artykuły umieszczać Kluby Radnych, gdyż 
radny chciałby umieścić odrzucony na dzisiejszej sesji wniosek Klubu Radnych Mniejszości 
Niemieckiej przy Radzie Powiatu w sprawie zwiększenia kwot w uchwale w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na realizację zadań służących ochronie powietrza? Głos w temacie zabrali starosta, radny 
Joachim Kamrad. 
 
 
Ad.7. Zamknięcie obrad. 

Następna sesja planowana jest na 21 września (czwartek) - poinformował przewodniczący. 
 
 
 

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

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. stanowi 

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


