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BR.0002.1.28.2017 

 

Protokół Nr XXVIII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 6 lipca 2017 rok 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1408 i trwały do godz. 1418. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 13 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 1.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 
starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według listy obecności, która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.i 

 
 
Ad.1.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, pracowników starostwa powiatowego, oraz 
poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 
3 lipca 2017 r. (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(nieobecni radni: Joachim Kamrad, Wojciech Kowalski, Maciej Lisicki, Albert Macha, 
Sławomir Rowiński, Maciej Sonik). 
 
 

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

 
Brak uwag. 

 
 
Ad.2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

 

a) dotacji celowej (pomocy finansowej) dla Gminy Gogolin (który stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla przypomniała o umowie partnerskiej zawartej w dniu 15 
września 2016 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Krapkowickiego, a Gminą Gogolin, w sprawie 
współfinansowania w roku 2017 zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego 
obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 1831 O”, realizowanego przy udziale środków 
pochodzących z budżetu państwa, w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. 
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Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) dla 

Gminy Gogolin. 

 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVIII/201/2017, która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 

 

b) 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 6 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone w przedmiotowym 
projekcie uchwały. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z 
programami realizowanymi z udziałem środków w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka” 
-  wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej” zwiększa się limit wydatków do poniesienia w latach 2017 i 2018 o kwotę 3.000 
zł z przeznaczeniem na koszty eksploatacji (w tym remontów) dwóch mieszkań dla osób 
usamodzielniających się. Dodatkowe nakłady finansowe w łącznej kwocie 6.000 zł pochodzić 
będą ze środków własnych powiatu. Po zmianach limity wydatków do poniesienia w okresie 
realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
1) w 2017 roku – 90.027 zł (w tym wydatki bieżące – 36.709 zł i majątkowe – 53.318 zł); 
2) w 2018 roku - 9.109 zł (wydatki bieżące). 
 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy mieszkania chronione są już zamieszkiwane 
oraz czy jest wyznaczony jakiś czas zamieszkiwania? Odpowiedzi udzieliła Wicestarosta 
Krapkowicki Sabina Gorzkulla informując, że mieszkania nie są jeszcze zamieszkane i czas 
pobytu uzależniony będzie od wielu czynników wpływających na usamodzielnienie się tych 
młodych ludzi. 

 
 

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 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVII/199/2017, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
 
 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu), 
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Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego: 
1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3.000 zł, w związku z włączeniem 

do budżetu wykonanych dochodów z tytułu odsetek od należności powiatu w rozdziałach:  
a) 60014 w kwocie 10 zł,  
b) 75095 w kwocie 12 zł, 
c) 75814 w kwocie 16 zł 
oraz dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w 2016 r. na rachunku wydzielonym 
jednostek oświatowych w rozdziałach: 
a) 80120 w kwocie 363 zł, 
b) 80130 w kwocie 588 zł, 
c) 80195 w kwocie 2.011 zł; 

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na koszty eksploatacji 
(w tym remontów) dwóch mieszkań dla osób usamodzielniających się w ramach projektu 
„Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. 

3) Inne zmiany: 
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy interaktywnej, w zestawie 
z projektorem multimedialnym, do pracowni zawodowej” w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Zdzieszowicach na kwotę 6.000 zł. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków 
na środki dydaktyczne szkoły. 

Po uwzględnieniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe kształtują się 
następująco: 

1) dochody: 44.541.994 zł, w tym: 

− dochody bieżące: 40.084.219 zł, 

− dochody majątkowe: 4.457.775 zł; 
2) wydatki: 48.825.579 zł, w tym: 

− wydatki bieżące: 38.436.137 zł, 

− wydatki majątkowe: 10.389.442 zł; 
3) przychody: 5.465.847 zł: 

− z wolnych środków: 4.465.847 zł, 

− z obligacji komunalnych: 1.000.000 zł; 
4) rozchody: 1.182.262 zł. 

Wysokość poszczególnych rezerw do wykorzystania kształtuje się następująco: 

Lp. Nazwa rezerwy 
Kwota do 

wykorzystania 

1. Rezerwa ogólna 45.284  zł 
2. Rezerwa na cele oświatowe 300.000 zł 
3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 81.000 zł 
4. Rezerwa na wkład własny do projektów 140.834 zł 
5. Rezerwa na cele pomocy społecznej 100.000 zł 
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne 65.763 zł 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej w dniu 22 czerwca 
2017 r. o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania mającego na celu 
zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, 
w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
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Skarbnik poinformowała również, że Zarząd dokonał kolejnych zmian w rezerwach celowych 
na posiedzeniu bezpośrednio poprzedzającym Sesję: 
a) Kwota 26.596 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni i odwodnienia 

budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia przy ul. Osiedle XXX-lecia w Krapkowicach, 
b) Kwota 12.420 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu odwodnienia placu przy 

Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, 
c) Kwota 43.500 zł z przeznaczeniem na remont korytarza prowadzącego do sali 

gimnastycznej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz remont sal dydaktycznych nr 10 
i 27 w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 

 
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. 

 
W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVIII/203/2017, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.3. Interpelacje radnych. 

Brak uwag. 

 

 

Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 

Brak uwag. 

 

 
Ad.5. Zamknięcie obrad. 

 
 

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

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 

 

 

 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Brak nagrania zapisu dźwiękowego z XXVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 lipca2017 r. – awaria dyktafonu. 


