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BR.0002.1.31.2017 

 

Protokół Nr XXXI 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 26 października 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1405 i trwały do godz. 1808. 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: 
 

Wręczenie Radnej Heldze Bieniusie nagrody oraz nadanie tytułu Najaktywniejszego Lidera 
za pracę na rzecz środowiska wiejskiego, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, 
a także popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach 
wiejskich. Pan Stefan Waclaw kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Krapkowicach poinformował, iż  Laureatka Radna Helga Bieniusa  otrzymała II miejsce oraz 
wręczył nagrodę. W dalszej kolejności nagrodę w imieniu Rady Powiatu wręczył Starosta. 
Głos zabrała Radna Helga Bieniusa. 
 

 

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 19 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 
25 października  br. przedłożył nowe projekty uchwały w sprawie: 
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� stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krapkowicach - 
wyrażonej w druku 7c),  

� stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zdzieszowicach - 
wyrażonej w druku 7d),  

� stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krapkowicach - 
wyrażonej w druku 7e),  

� stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  

w Krapkowicach - wyrażonej w druku 7f),  
� stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krapkowicach - 

wyrażonej w druku 7g),  
� stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zdzieszowicach - 

wyrażonej w druku 7h),  
� 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 7i)  
 
oraz autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie 
� zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 7j). 
 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w wyniku 
głosowania został przyjęty jednomyślnie w obecności 19 radnych. 
 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej Albert Macha zgłosił wniosek 
o ogłoszenie przerwy w trakcie omawiania i jeszcze przed głosowaniem projektu uchwały 
wyrażonej w druku 7j) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok. 
 
 

c) informacja o protokole z 30 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 30 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 30 z dnia 26 października 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie 
wnosząc uwag; 

 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  
 
a) w dniu 22 września br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady  odpowiedź dla 

Burmistrza Gogolina w sprawie planów Powiatu Krapkowickiego z zakresu inwestycji 
na drogach powiatowych na terenie Gminy Gogolin – do wglądu w Biurze Rady; 

b) w dniu 25 września  br. wpłynęła  Uchwała Nr 388/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 
roku – opinia jest pozytywna i znajduje się w Państwa materiałach; 
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c) w dniu 27 września br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady pismo 
burmistrza Gogolina Joachima Wojtali dotyczące planowanych remontów na drogach 
powiatowych w Gminie – jest to ciąg dalszy korespondencji – do wglądu w Biurze Rady;  

d) w dniu 28 września br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady pismo 
burmistrzów Gogolina Joachima Wojtali oraz Krapkowic – Andrzeja Kasiury informujące 
o podpisaniu przez burmistrzów  porozumienia - listu intencyjnego o partnerskiej 
współpracy samorządów Gogolina i Krapkowic oraz z propozycją rozważenia możliwości 
włączenia się Powiatu Krapkowickiego w planowane przedsięwzięcia kulturalne 
i społeczne o zasięgu ponadgminnym i regionalnym – do wglądu w Biurze Rady; 

e) w dniu 29 września br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady pismo  Radnej 
Helgii Bieniusy dotyczące propozycji zadań z zakresu prac remontowych na drogach 
powiatowych w Żyrowej, Jasionej i Oleszce z uwzględnieniem ich w projekcie budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok - do wglądu w Biurze Rady; 

f) w dniu 5 października br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady odpowiedź 
dla  Radnej Helgii Bieniusy w sprawie pisma dotyczącego inwentaryzacji nasadzonych 
czereśni przy drodze powiatowej do Jasionej i Oleszki oraz zadań z zakresu powiatowej 
infrastruktury drogowej na terenie sołectw Jasiona, Żyrowa i Oleszka - do wglądu 
w Biurze Rady; 

g) w dniu 11 października br. uczestniczyłem wraz z Radnymi w powiatowych obchodach 
Święta Nauczycieli zorganizowanych przez Starostę Krapkowickiego oraz Burmistrza 
Zdzieszowic w Sali M-GOKSIR w Zdzieszowicach; 

h) w dniu 12 października br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady pismo 
Radnego Jerzego Mikusa dotyczące propozycji zadań z zakresu prac remontowych 
na drogach powiatowych w Gminie Walce z uwzględnieniem ich w projekcie budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok - do wglądu w Biurze Rady; 

i) w dniu 19 października br. wpłynęła do wiadomości Przewodniczącego Rady odpowiedź 
dla Radnego Jerzego Mikusa w sprawie propozycji zadań z zakresu remontów i inwestycji 
na drogach Powiatowych w Gminie Walce - do wglądu w Biurze Rady; 

j) w dniu 23 października br. wpłynęła do wiadomości Przewodniczącego Rady odpowiedź 
dla Radnej Ireny Pachowicz w sprawie propozycji zadań z zakresu remontów i inwestycji 
na drogach Powiatowych w Gminie Strzeleczki - do wglądu w Biurze Rady; 
 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta przedstawił uzupełnione kalendarium w datach 23-26.10.2017 r. oraz zapowiedział, 
że to uzupełnienie znajdzie się kalendarium przed następną sesją. 
 

23.10.2017 

Rozpoczęcie kontroli Najwyższej Izby Kontroli. W spotkaniu uczestniczyła wicestarosta, 
Skarbnik, Dyrektor Gabinetu Starosty, Dyrektor i Kierownik Wydziału Rozwoju i Współpracy.  
Ćwiczenia w ramach programu Solidarni w obliczu zagrożeń pod kryptonimem „Burza 
na wypadek intensywnych opadów atmosferycznych.” 
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24.10.2017 

Uroczystość otwarcia nowego młyna w Straduni k/Opola. W spotkaniu uczestniczyła 
wicestarosta. 
 

25.10.2017 

Konferencja Regionalna organizowana przez Marszałka Województwa Andrzeja Bułę wraz 
z Zarządem Województwa Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli Witold Rożałowski Dyrektor 
Gabinetu Starosty oraz Iwona Jagoda-Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy. 
Komisja Polityki Społecznej 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego 
Komisja Budżetu 
Komisja ds. statutu 
 

26.10.2017 

Spotkanie informacyjno-prewencyjne "Bezpieczny Dom Ale Czad". Udział w spotkaniu – 
starosta wraz z Członkami Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 
XXXI Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czego dotyczy uchwała w sprawie wyboru 

projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 

2017 i przyznania dotacji na ten cel, czy będzie to kolejna dotacja na KS Otmęt? Starosta 
wyjaśnił, że jest to podział środków z ustawy o sporcie, a kwota w wysokości 86.000 zł 
została zaplanowana w budżecie Powiatu na 2017 rok. Głos zabrali w temacie w kolejności: 
radny Albert Macha, starosta. Radny Macha zwrócił się o wykaz podmiotów, którym 
przyznano dotację (stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu). Radny Joachim Kamrad 
zwrócił się z pytaniem czy są problemy ze współpracą z Warsztatem Terapii Zajęciowej 
w Krapkowicach w związku z wydarzeniem w dniu 16 października br.: „Spotkanie starosty 
z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w sprawie dalszej działalności 
jednostki”? głos zabrał starosta i sprostowała zapis. Radny Mariusz Pieszkała poprosił 
o informacje w związku ze Spotkaniem starosty i wicestarosty z Burmistrz Zdzieszowic Sybilą 
Zimerman w sprawie projektu bezkolizyjnej przeprawy – tunelu – pod linią kolejową 
w Zdzieszowicach w dniu 16 października br. Głos zabrał starosta. 
 

 

 

Ad.4.  Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 

Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu 

(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński przedstawił Radnym analizę oświadczeń 
majątkowych radnych złożonych za 2016 rok. Starosta Maciej Sonik przedstawił analizę 
oświadczeń majątkowych składanych staroście za 2016 rok. 
 
Brak uwag. 
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Ad.5.  Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie 

z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim) w 2017 roku (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Prezes  Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  Marcin Misiewicz zreferował 

sprawozdanie korzystając z prezentacji multimedialnej (stanowi załącznik nr 7a 

do niniejszego protokołu). 
 

Radny Albert Macha pogratulował prezesowi pozyskiwania środków zewnętrznych 
na projekty dla rozwoju szpitala oraz zwrócił się z pytaniem kto wyszukuje i pisze projekty? 
Radny zwrócił się z pytaniem czy są plany na rozbudowę szpitala, czy Zarząd Powiatu ma 
w swoich planach poszerzenie usług medycznych dla placówki tak aby utrzymać swoją rangę, 
radny prosi o wyjaśnienie w jakim kierunku planowany jest rozwój szpitala. Kolejnym 
poruszonym tematem przez radnego Machę był personel pielęgniarski i rezydencki, 
w związku ze strajkami tych ostatnich i brakiem pielęgniarek w szpitalach. Szczegółowych 
wyjaśnień udzielił prezes Misiewicz (w tle głos członka zarządu Wojciecha Kowalskiego). 
Radny Piotr Solloch zwrócił uwagę na brak poradni okulistycznej w KCZ i bardzo długi czas 
oczekiwania na operację ściągnięcia zaćmy, czy są możliwości aby te terminy przyśpieszyć. 
Głos zabrał prezes KCZ. Radny Jerzy Mikus również zwrócił uwagę na bardzo długi okres 
oczekiwania na wizytę u specjalisty endokrynologa i w poradni fizjoterapii. W temacie 
przewodniczący udzielił głosu w kolejności: prezesowi (w tle radny Jerzy Mikus), prezesowi 
(w tle starosta); głos zabrał przewodniczący rady. 
 
 
 Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy omówiła działania 
prozdrowotne i edukacyjne w Powiecie Krapkowickim w 2017 r. 
 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami prezesa 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Marcina Misiewicza, dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Koryny Bernardt i pozytywnie zaopiniowali Informację o realizacji zadań powiatu 

w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia 

oraz informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim) 

w 2017 roku.  
 
Głos zabrała Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla. 
 
 
 
Ad.6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 

szkolny 2016/2017 (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Dyrektorzy placówek oświatowych przedstawili w postaci prezentacji multimedialnej 

informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w następującej 
kolejności: 
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1. Pani Irena Mocek dyrektor Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 
(stanowi załącznik nr 8a). 
2. Pani Anna Bień w zastępstwie dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Zdzieszowicach(stanowi załącznik nr 8b). 
3. Pan Waldemar Krych w zastępstwie Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 
(stanowi załącznik nr 8c). 
4. Pani Janina Barbara Kos Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 8d). 
5. Pani Barbara Maicher dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach 
(stanowi załącznik nr 8e). 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami pracownika 
wydziału Polityki Społecznej Tomasza Mierzwy ł i pozytywnie zaopiniowali Informację 

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 2016/2017. 
Głos zabrał również przewodniczący rady. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem jak wygląda realizacja projektu pn. ,,Nowoczesne 
nauczanie naturalny wzrost kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach – gimnazjum i liceum, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima 
w Krapkowicach – podstawówka i gimnazjum, w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r., 
gdyż teraz przypada półmetek realizacji. Głos w temacie zabrali w kolejności: starosta, radny 
Albert Macha, starosta, dyrektor Irena Mocek, starosta, dyrektor Irena Mocek. 
Radny Joachim Kamrad nawiązał do materiału, który radni otrzymali  -  finansowanie oświaty 
w latach 2011-2017 z prośbą o informacje na co były wydatkowane środki finansowe? 
Czy Centrum Usług Wspólnych jest ujęte w tych wydatkach?, z czego wynika co raz większy 
udział % Powiatu, a przecież po powstaniu CUW miało być taniej. Przewodniczący rady 
w tym temacie udzielił głosu w kolejności: staroście, skarbnikowi, wicestaroście, radnemu 
Joachimowi Kamradowi, wicestaroście. Radny Mariusz Pieszkała zwrócił się z pytaniem czy 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 
2016/2017 będzie poddana pod głosowanie? Gdyż ma ogromne obiekcje jak zagłosować nad 
tym materiałem w kontekście usłyszanej opinii na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, 
że są ogromne problemy z współgraniem dyrektorów szkół a wydziałem usług wspólnych. 
Głos zabrała wicestarosta. Radny Albert Macha zwrócił uwagę na wzrost wydatków 
na oświatę na przestrzeni 5-7 lat o 1 mln zł, podkreślając fakt, że oświata stanowi zadanie 
własne powiatu. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: starosta, członek zarządu Ryszard 
Reszczyński, radny Krystian Komander. 
 
 
Godz. 16:37. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 15 min  przerwę w obradach. 

 
Salę obrad opuścił radny Tomasz Świstuń; na sali pozostało 18 radnych. 

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:52. 
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Ad.7.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki (stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu), 

 
Brak uwag. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksandra Gacek i pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.  

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Strzeleczki. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXI/216/2017, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

na rok 2018  (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem ile projektów może złożyć stowarzyszenie? 
Odpowiedzi udzieliła wicestarosta – 1 raz w każdym konkursie o ile  spełnia wymagania 
danego obszaru. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektora Wydziału 
Rozwoju i Współpracy Iwony Jagody - Jamioł i pozytywnie zaopiniowali projekt 
przedmiotowej uchwały.  

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXI/217/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
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c) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krapkowicach - 
(stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówiła w 1 bloku projekty uchwał 
dotyczące stwierdzenia przekształcenia szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Krapkowicki 7c-7h. Informacji uzupełniających udzieliła wicestarosta Sabina Gorzkulla. 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/218/2017, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zdzieszowicach - 
(stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/219/2017, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

e) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krapkowicach - 
(stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/220/2017, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego 
protokołu. 
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f) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  

w Krapkowicach - (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/221/2017, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego 
protokołu. 

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się do radnych o wyjaśnienie dlaczego wstrzymują się od 
głosu? Być może posiadają informacje i zatajają je, radny być może posiadając większa 
wiedzę również wstrzymałby się od głosu. 
 

 
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krapkowicach - 

(stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/222/2017, która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zdzieszowicach - 
(stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/223/2017, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego 
protokołu. 

 
Starosta w komentarzu do wstrzymywania się od głosu podczas podejmowania powyższych 
uchwał poinformował, że nie zgadza się z obecną reformą szkolnictwa stąd taka decyzja. 
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Salę obrad opuścił radny Krystian Komander; na  sali pozostało 17 radnych. 

 
 

i) 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 -

(stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu przypomniała, że jest to materiał wczoraj 
dostarczony radnym i stanowi tzw. nowy projekt uchwały oraz omówiła zmiany 
wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2017-
2026. 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy nowe zadanie pn. „Rozbudowa 
i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach”  znajduje się w projekcie 
uchwały? Głos zabrała wicestarosta. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się z wyjaśnieniami Skarbnika 
Powiatu Ilony Adamkiewicz, ale z racji iż jest to nowy projekt uchwały i nie był na komisji  
dostępny w wersji papierowej to członkowie go nie zaopiniowali. 

 
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 XXXI/224/2017, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 

 
 

j) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (stanowi załącznik nr 18 

do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 18a 

do niniejszego protokołu).  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 

poinformowała 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. 

 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na brak komentarza skarbnika powiatu 

o podwyższeniu środków finansowych na paragrafie 75020 czyli wynagrodzenia o znaczącą 
kwotę 683.946 zł. Materiał został dostarczony dzień wcześniej ok 20:30 bez uzasadnienia, 
ciężko było wyłapać wszystkie zmiany jakie wprowadził Zarząd na 1 dzień przed sesją. 
Wyjaśnienia na wczorajszej komisji budżetu, finansów i mienia powiatu były szczątkowe 
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i połowiczne. Dopiero na sesję został przygotowany pełny komplet materiałów i radni zostali 
zaskoczeni zmianami na tak ogromne kwoty. 

Wicestarosta zabrała głos udzielając wyjaśnień. Głos w dyskusji nad tym tematem zabrali 
w kolejności: radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert 
Macha, starosta, radny Albert Macha, skarbnik, starosta, radny Albert Macha, wicestarosta, 
starosta, radny Albert Macha, wicestarosta (w tle radny Macha), wicestarosta, starosta. 

 
Godz. 17:46. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 5 min.  przerwę w obradach. 

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 17:56. 

 
 

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 12 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/225/2017, która stanowi załącznik nr 18b do niniejszego 
protokołu. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Tomasz Świstuń; na sali pozostało 16 radnych. 
 
 
 
Ad.8. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 

 

 

 

Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa zwróciła się do radnych z prośbą 
o zgłaszanie propozycji kontroli jakie mogły by być przeprowadzone w 2018 roku przez 
Komisję Rewizyjną. 
 
Radna Monika Wąsik – Kudla podziękowała Zarządowi oraz wszystkim Radnym za udzielenie 
dotacji na remont kościoła w Januszkowicach. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy Zarząd ujął w Wieloletniej prognozie 
finansowej  - most. Starosta udzielił odpowiedzi. 
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Salę obrad opuściła radna Kinga Kaptur; na sali pozostało 15 radnych. 
 
 
Członek Zarządu Wojciech Kowalski nadmienił, iż należałoby przeprosić Młodzieżową Radę 
Miejską ze Zdzieszowic, gdyż w dniu dzisiejszym wszyscy Radni otrzymali zaproszenie 
do udziału w gali finałowej projektu EDUKO 2017 pn. „ PAMIETNIK FOTOGRAFIĄ PISANY – 
PASJONUJĄCA OPOLSZCZYZNA”. Przewodniczący rady poinformował, iż wziął udział ww. gali. 
GŁOS W TEMMACIE ZABRALI W KOLEJNOŚCI RADNY Kowalski, przewodniczący rady. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość wglądu do projektu oraz 
kosztorysu na zadanie dotyczące termomodernizacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 
w Górażdżach? Wicestarosta udzieliła pozytywnej odpowiedzi. 
 
 
Ad.10. Zamknięcie obrad. 

 

Zgodnie z planem pracy rady w listopadzie nie planujemy sesji, ale w zamian za to 
zaplanowane jest wspólne posiedzenie komisji stałych mające na celu zapoznanie 
się z projektem budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok – 23.11.2017 r. godz. 15:00. 
 

Pracując zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego Przewodniczący Rady przytoczył   
§ 7 tejże uchwały: 
1. Przewodniczący Rady Powiatu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
projektu budżetu przesyła je do zaopiniowania komisjom stałym. Jednocześnie 
Przewodniczący Rady Powiatu określa planowany termin sesji, na której uchwalany będzie 
budżet. 
2. Komisje, w terminie 21 dni od otrzymania ww. materiałów, lecz nie później niż na 14 dni 
przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia, na których formułują 
pisemne opinie o projekcie budżetu.  
3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku 
przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania. 
4. Komisja właściwa do spraw budżetu opiniuje projekt budżetu po otrzymaniu opinii 
od pozostałych komisji. W posiedzeniu komisji właściwej do spraw budżetu uczestniczą 
przewodniczący komisji stałych lub wyznaczeni przez nich członkowie komisji. 
5. Przewodniczący Rady Powiatu otrzymane opinie komisji przekazuje Zarządowi Powiatu.  
 
Reasumując plan wygląda następująco: 
 

15 listopada otrzymają Radni projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok 
 
23 listopada odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w celu zapoznania się z projektem 
budżetu na 2018 rok 
 
30 listopada spotkają się komisje – już każda osobno w celu sformułowania opinii o projekcie 
budżetu 
 
5 grudnia otrzymają Państwo materiały do sesji tzw. budżetowej – 14 dni wcześniej 
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Sesję budżetową Przewodniczący planuje na dzień 19 grudnia br. godz. 14:00 – w związku 
z tym faktem prosi się o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy rady na 2018 rok. 
 
Biuro Rady będzie Radnych informować na bieżąco o wszystkich terminach i godzinach 
spotkań. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2017 r. 

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


