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BR.0002.1.30.2017 

 

Protokół Nr XXX 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 14 września 2017 rok 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1402 i trwały do godz. 1525. 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 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński przywitał przybyłych 

na sesję nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki,  

a którzy uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego; w związku z tym wydarzeniem złożą 

ślubowanie: 

Elżbieta Domerecka –  ZS im. Jana  Pawła II w Zdzieszowicach 

Katarzyna Dłubak –  ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

Ks. Zbigniew Zalewski –  ZSS im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 

Michał Izbicki -   ZSS im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 

Tomasz Mazur-   ZSS im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 

 

Zostały wręczone listy gratulacyjne i kwiaty. 

 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji: 

 

a) stwierdzenie quorum, 

 

Przewodniczący rady 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: Mariusz Pieszkała, Maciej Sonik). 
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b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego 12 września  

br. przedłożył nowy projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krapkowickiego 

do Partnerstwa z Województwem Opolskim celem aplikowania o środki pochodzące z Unii 

Europejskiej - wyrażony w druku 6e) oraz  autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 6d) 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w wyniku 

głosowania został przyjęty jednomyślnie w obecności 17 radnych. 

 

 

c) informacja o protokołach z 27, 28 i 29 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z sesji nr 27, 28 i 29 zostały dostarczone 

Radnym w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 27 z dnia 22 czerwca 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 

uwag; 

� protokół nr 28 z dnia 6 lipca 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc uwag; 

� protokół nr 29 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 

uwag; 

 

 

Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

 

a) w dniu  26 czerwca br. wpłynęło stanowisko Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 

7 czerwca br. w sprawie zmiany uregulowań prawnych związanych z gospodarką 

łowiecką – do wglądu w Biurze Rady; 

b) w dniu 3 lipca br. wpłynęło Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej 

w zakresie kontroli za I półrocze 2017 roku – znajduje się w materiałach sesyjnych; 

c) w dniu 7 lipca br. odbyła się 28 Sesja Rady Powiatu zwołana na wniosek Zarządu 

w trybie nadzwyczajnym; 

d) w dniu 20 lipca br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady pismo burmistrza 

Gogolina Joachima Wojtali w sprawie ewentualnych planowanych remontów 

na drogach powiatowych w Gminie w związku z przygotowywaniem przez Gogolin 

harmonogramu działań związanych z rozwojem gminnej infrastruktury drogowej; 

e) w dniu 21 br. sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia 

Powiatu; 

f) w dniu 24 sierpnia br. odbyła się 29 Sesja Rady Powiatu zwołana na wniosek Zarządu 

w trybie nadzwyczajnym; 

g) w dniu 10 września br. przewodniczący rady wraz z Radnymi wzięli udział 

w uroczystościach Dożynkowych w Gminie Gogolin; 
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Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Radny Albert Macha zauważył, że po raz kolejny materiał został dostarczony Radnym 

za późno. Dopiero wczoraj w godzinach popołudniowych Radni otrzymali maila 

ze sprawozdaniem 40 stronicowym, a dzisiaj jest wydrukowany, to jest jawna kpina 

z Radnych. Materiał – zwłaszcza -  tak obszerny powinien być dostarczany wcześniej, służby 

starostwa zapewne są w stanie dochować terminów wysyłki materiałów. Radny Macha 

zwrócił się do Starostów o terminowe dostarczanie Sprawozdania z działalności 

międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2017 roku (stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa zreferowała radnym sprawozdanie 

z zakresie kontroli za I półrocze 2017 roku. 

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona  Adamkiewicz omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze 2017 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na dwóch posiedzeniach 

ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 

zaopiniowali Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.  

 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem jaki jest stan zaawansowania prac przy 

ewentualnej nowej emisji obligacji w 2017 roku na budowę nowego Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego czy termomodernizację obecnego budynku?  Wicestarosta w odpowiedzi 

poinformowała, że jak na razie Zarząd zrezygnował z tef formy finansowania, jesienią w 

Urzędzie Wojewódzkim mają się pojawić nowe środki, tzw. jesienne nabory. Jest 

przygotowana kompletna dokumentacja na pełną termomodernizację budynku ZOL w 

Górażdżach, być może uda się pozyskać środki na realizację ww. zadania. Radny Albert 

Macha zaprotestował przeciwko działaniom Zarządu, o braku informowania Radnych i 

traktowania partnerskiego w kwestii planów na ZOL, w kwestii możliwości pozyskiwania 

środków dodatkowych. Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem o inną perspektywę 

finansowania jeżeli projekt nie zakwalifikuje się do naborów jesiennych. Głos zabrali w tym 

temacie w kolejności: wicestarosta, radny Albert Macha, wicestarosta. 
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Ad.6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zgody na sprzedaż w drodze przetargowej samodzielnego lokalu użytkowego 

nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach (stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący rady przypomniał, że projekty uchwał w sprawach majątkowych były 

omawiane na dwóch posiedzeniach Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w dniach 

11 i 12 września br. w drugim posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście Marcin Misiewicz 

Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz wnioskodawca zakupu lokalu 

użytkowego nr 2 oraz nr 10 w budynku przy ulicy Szkolnej w Krapkowicach. Przewodniczący 

rady zaproponował wspólne omawianie projektów uchwał wyrażonych w druku 6a), 6b), 

6c); brak sprzeciwu ze strony Radnych. 

 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia szczegółowo omówił wyżej 

wyszczegółowione projekty uchwał dotyczące mienia powiatu. 

 

Przewodniczący rady otwarł dyskusję i udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi 

Kamradowi, wicestaroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, wicestaroście, członkowi 

zarządu Ryszardowi Reszczyńskiemu, radnemu i zarazem dyrektorowi ds. medycznych 

w spółce KCZ Sławomirowi Rowińskiemu, radnemu Joachimowi Kamradowi, wicestaroście, 

radnemu Albertowi Macha, wicestaroście. 

Głos zabrał Radny Albert Macha jako Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości 

Niemieckiej. Radny wyraził niepokój co do dalszych losów Zakładu Opieki Leczniczej 

w Górażdżach, gdzie nie podjęto termomodernizacji budynku (dokumentacja jest gotowa) 

ani innych działań umożliwiających dalszy rozwój placówki; radny uważa, że należy podjąć 

rozmowy ze wszystkimi radnymi w temacie ZOL-u, tak aby nie przeoczyć np. nowych 

naborów na dofinansowania do termomodernizacji czy budowy nowego Zakładu w innym 

miejscu (jak już planowano w latach poprzednich) na terenie przychodni przy ulicy Szkolnej 

w Krapkowicach. 

 

Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej wyraził opinię, iż nie będzie przeciwko podjęciu 

3 przedmiotowych projektów uchwał rady. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na dwóch posiedzeniach 

ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksandra Gacek, 

prezesa KCZ sp. z o.o. Marcina Misiewicza oraz wnioskodawcy i pozytywnie zaopiniowali 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 7 

w Krapkowicach. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXX/211/2017, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
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b) zgody na sprzedaż w drodze przetargowej samodzielnego lokalu użytkowego nr 10 

usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach(stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na dwóch posiedzeniach 

ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksandra Gacek, 

prezesa KCZ sp. z o.o. Marcina Misiewicza oraz wnioskodawcy i pozytywnie zaopiniowali 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

samodzielnego lokalu użytkowego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 7 

w Krapkowicach. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXX/212/2017, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o. samodzielnych lokali użytkowych (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu), 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na dwóch posiedzeniach 

ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksandra Gacek, 

prezesa KCZ sp. z o.o. Marcina Misiewicza oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) 

do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. samodzielnych lokali użytkowych. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXX/213/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 

Krapkowickiego oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 11a 

do niniejszego protokołu). Głos w temacie projektu uchwały zabrali w kolejności radny Albert 

Macha, wicestarosta, radny Albert Macha. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 

ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu. 

 

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 XXX/213/2017, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego protokołu. 

 

 

e) przystąpienia Powiatu Krapkowickiego do Partnerstwa z Województwem Opolskim 

celem aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej (stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu), 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł omówił przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Brak opinii komisji. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem do kiedy realizacja projektu? Odpowiedzi 

udzieliła dyrektor Jamioł; przewodniczący udzielił głosu w dyskusji: radnemu Joachimowi 

Kamrad, wicestaroście Sabinie Gorzkulli, radnemu Albertowi Macha, wicestaroście, radnemu 

Albertowi Macha, wicestaroście. 

Radny Albert Macha zwrócił na błąd w projekcie uchwały jak i jednocześnie w uzasadnieniu; 

w § 1 brakuje słowa „Operacyjnego” w zapisie: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego. 

 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krapkowickiego do 

Partnerstwa z Województwem Opolskim celem aplikowania o środki pochodzące z Unii 

Europejskiej wraz ze zgłoszoną autopoprawką – dodanie brakującego słowa „Operacyjnego”. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXX/215/2017, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu 

 

 

 

Ad.7. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 
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Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Albert Macha nawiązał w swojej wypowiedzi do publikacji prasowej z 5 września br., 

która ukazała się w lokalnej gazecie „Nowiny”. Radny skoncentrował uwagę na artykule 

„Powiatowy stres i presja”, gdzie autor wskazał, że w ostatnich miesiącach zatrudniono 

w starostwie 7 nowych osób, radny zwrócił się z pytaniem z czego wynika zwiększenie 

zatrudnienia? a także zwrócił się o wyjaśnienie zapisu o „odporności na stres” oraz 

„umiejętności pracy pod presją czasu i w stresie”. Wicestarosta Sabina Gorzkulla 

w kontekście pytania o zatrudnienie nowych pracowników obiecała Radnemu udzielenie 

odpowiedzi w postaci pisemnej, a także nadmieniła, że kryteria do naborów przygotowują 

dyrektorzy wydziałów i to na ich wniosek jest umieszczany, nie jest to żaden nadzwyczajny 

zapis, stosowany jest jako standardowy w wielu firmach, samorządach, przedsiębiorstwach. 

 

 

 

Ad.7. Zamknięcie obrad. 

 

Następna sesja planowana jest na 26 października (czwartek) - poinformował 

przewodniczący. 

 

 

 

Przewodniczący rady podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. 

Przewodniczący rady zamknął obrady XXX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

              Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 września 2017 r. stanowi 

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


