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BR.0002.1.32.2017 

 

Protokół Nr XXXII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 19 grudnia 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1440 i trwały do godz. 1755. 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 otwarł posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych 

radnych, zaproszonych gości oraz pracowników starostwa powiatowego.  
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(nieobecny radny Mariusz Pieszkała). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 14 grudnia  

br. przedłożył autopoprawki do uchwał w sprawie: 
� emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – wyrażonej 

w druku 6e,  
� 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 6f,  

� zmiany Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 
r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 6g, 
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� wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - wyrażonej 
w druku 6h,  

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 19 grudnia br. przedłożył autopoprawki do  projektu 
uchwały w sprawie: 

� zmiany Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 
r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 6g. 

 
 

c) informacja o protokole z 31 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 31 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 31 z dnia 26 października 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał 
nie wnosząc uwag; 

 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  
 
a) w dniu 13 listopada br. wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady pismo OSP 

Ściborowice z prośbą o zabezpieczenie kwoty 5 tyś. zł na zakup drugiego aparatu 
ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu – do wglądu w Biurze Rady;  

b) w dniu 13 listopada wpłynęło zaproszenie do udziału w konferencji „Samorząd 
w służbie społeczeństwa obywatelskiego” w Nysie w dniu 1 grudnia br. -  
przewodniczący rady oddelegował przedstawiciela starostwa; 

c) w dniu 17 listopada br.  przewodniczący udzielił odpowiedzi na wniosek Prokuratury 
Rejonowej  w Strzelcach Opolskich w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu 
Krapkowickiego dotyczącej opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 roku – do wglądu w Biurze Rady ; 

d) w dniu 30 listopada przewodniczący rady otrzymał opinie komisji Stałych Rady Powiatu 
dotyczące zaopiniowania projektu budżetu na 2018 rok; wszystkie opinie były 
pozytywne oraz wystosowałem stosowne pismo do Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
informując o pozytywnych opiniach do projektu budżetu na 2018 rok wystawionych 
przez Komisje stałe; 

e) w dniu 14 grudnia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła protokół pokontrolny 
z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach, gdzie przedmiotem kontroli był przydział i wydatkowanie środków 
finansowych na działalność organizacji pozarządowych i pożytku publicznego 
w powiecie krapkowickim w latach 2015-2016 – zaleceń pokontrolnych nie wydano – 
do wglądu w Biurze Rady; 

f) płyną do Państwa serdeczne życzenia Świąteczno – Noworoczne z wielu stron Powiatu 
i Województwa, kartki z życzeniami są wyłożone w Biurze Rady. 
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Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Głos zabrał starosta. 
Brak pytań. 
 

 

Ad.4.  Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2017 (stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła Informację z zadań wykonanych 
na drogach powiatowych w roku 2017 na podstawie prezentacji multimedialnej.  
Radny Jerzy Mikus w komentarzu do materiału zauważył, że w Gminie Walce, gdzie jest 
najwięcej dróg powiatowych (49 km) nie przeprowadzono żadnych inwestycji drogowych, 
nawet na drobne remonty zabrakło środków finansowych w 2017 roku. Radny przypomniał, 
że składał wiele pism w sprawie remontów na drogach w Gminie Walce, które pozostały bez 
realizacji. Droga nr 1810 O łącząca Krapkowice z Głogówkiem czyli dwa powiaty, tzw. 
„betonówka” jest w stanie katastroficznym  i wymaga natychmiastowego remontu. Radny 
Mikus zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na ww. cel. 
Radny Albert Macha zauważył, że dane wykazane na przedostatnim slajdzie dotyczące 
wydatków poniesionych na infrastrukturę drogową w latach 2013-2017 nie zawierają 
podziału na „środki własne”, niestety nie jest radnym znana faktyczna kwota 
wydatkowanych środków kontynuował radny, zwracając również uwagę  na wydatki 
poniesione dla Gminy Zdzieszowice, które zapewne ulegną zmianie gdyż realizacja końcowa 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” wraz z przekazaniem placu budowy 
zostanie przełożona na 2018 rok. Głos w sprawie zabrali w kolejności starosta (w tle radny 
Jerzy Mikus), wicestarosta oraz przewodniczący rady. 

 
 
Ad.5.  Sprawozdanie w trakcie realizacji projektu pn. ,,nowoczesne nauczanie naturalny 

wzrost kompetencji” (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
 

Starosta poinformował, że przygotowany materiał powstał na wniosek radnego Alberta 
Machy. Łukasz Bordak inspektor w wydziale Rozwoju i Współpracy zreferował Sprawozdanie 
w trakcie realizacji projektu pn. ,,nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” 
na podstawie prezentacji multimedialnej. Radny Albert Macha zwróciła się z pytaniem 
o aktualne zaangażowanie finansowe projektu i dlaczego nabory dla nauczycieli 
są wstrzymane? Głos zabrali w kolejności inspektor Bordak, radny Albert Macha, inspektor 
Bordak. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
inspektora w Wydziale Rozwoju i Współpracy Łukasza Bordaka oraz pozytywnie zaopiniowali 
Sprawozdanie w trakcie realizacji projektu pn. ,,nowoczesne nauczanie naturalny wzrost 
kompetencji”.  
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Ad.6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński omówił przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2018 
rok. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXII/226/2017, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2018 rok  (stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu), 
 

Koryna Bernard Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła radnym rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2018 ro. Komentarz udzielił starosta. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
inspektora Polityki Społecznej Tomasza Mierzwy i pozytywnie zaopiniowali projekt 
przedmiotowej uchwały.  
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy podawany nr telefonu w latach 
wcześniejszych jest nadal aktualny, czy ten system 1 nr telefonu dobrze funkcjonuje? Głos 
zabrał starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na 2018 rok. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXII/227/2017, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 

 
Salę obrad opuściła radna Kinga Kaptur; na  sali pozostało 17 radnych. 
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c) opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu w 2018 r.  (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Starosta Maciej Sonik poinformował o wpłynięciu wniosku Prokuratury Rejonowej  
w Strzelcach Opolskich dotyczącego uchylenia uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego 
dotyczącej opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu w 2017 roku. 
Informacji uzupełniających udzielił Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXII/228/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) zmiany uchwały nr XXIV/178/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 

2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 

osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2017 r. (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu), 
 

Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach przedstawiła zmiany wprowadzone w przedmiotowej uchwale. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi Dyrektor PCPR Beaty 
Krzeszowskiej - Stroki oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.  
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w zmiany uchwały nr XXIV/178/2017 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2017 r. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXII/229/2017, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały, 
poinformowała również o propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia br., 
które będą polegać na poprawce redakcyjnej po przez dopisanie w § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 
przy każdej serii A, B, C, D, E , F, G cyfry 17, czyli seria A17, seria B17, seria C17 itd. (stanowią 
załącznik nr 12 a 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 Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (bez autopoprawek). 

 
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi Kamradowi, 

skarbnikowi Ilonie Adamkiewicz, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście Maciejowi 
Sonikowi. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXII/230/2017, która stanowi załącznik nr 12b 
do niniejszego protokołu. 

 
 

f) 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 13 do niniejszego protokołu), 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała zmiany wprowadzone 

w przedmiotowym projekcie uchwały oraz przedstawiła propozycje autopoprawek Zarządu 
z dnia 14 grudnia br.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (bez autopoprawek). 
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Brak uwag. 

 
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 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXI/231/2017, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 
Dodatkowo skarbnik udzieliła wyjaśnień w sprawie realizacji projektu pn.  „W rodzinie lepiej” 
współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi 
priorytetowej VIII - Integracja społeczna (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej), 
Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Łączna wartość 
projektu wynosi 800.000 zł, w tym dofinansowanie to 677.980 zł, a wkład własny 122.020 zł.  

Od kwietnia 2016 r. do nadal tutejsze Centrum realizuje ww. projekt, planowany czas 
trwania wynosi 3 lata, tj. do 31.12.2018 r. Celem ogólnym tego projektu jest wzrost dostępu 
do usług społ. dla osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich rodzinom. 
Grupą docelową projektu są rodziny zastępcze., w tym dzieci i młodzież przebywająca 
w pieczy zastępczej. Założeniem projektu było, że do udziału w projekcie zaproszonych 
będzie minimum 10 dzieci wymagających wsparcia psychologicznego, reedukacyjnego lub 
rehabilitacyjnego, a do działań o charakterze środowiskowym. zaproszone zostaną wszystkie 
rodziny zastępcze oraz przebywające pod ich opieką dzieci (w tym własne). Na dzień 
30.09.2017 r. różnymi działaniami projektowymi objętych było 85 dzieci z rodzinnej pieczy 
zastępczej. Do tej pory uzyskaliśmy zatwierdzenie wszystkich złożonych wniosków o płatność 
i osiągnięto założone rezultaty projektu (ponad 300%).  

Nadwyżka w wysokości 61.588 zł, która zaistniała w ramach ww. projektu, powstała na 
skutek niższych wydatków na niektóre usługi (np. niższe ceny biletów wstępu do Jura Parku 
w Krasiejowie  - otrzymaliśmy rabat, niższa stawka godzinowa psychologa) oraz ze względu 
na niewykorzystanie przez część uczestników wszystkich godzin pomocy specjalistycznej 
i pomocy rehabilitacyjnej (zdarzenia losowe, choroby dzieci, wyjazdy wakacyjne) i badań 
psychologicznych. Tym samym powstała również nadwyżka z wkładu własnego (14.050 zł). 
Cała nadwyżka (61.588 zł) zostanie przesunięta na zadania do zrealizowania w 2018 r., 
co jest zgodne z założeniami projektu (na wydatkowanie środków mamy czas do 31.12.2018 
r.). W przypadku utrzymywania się nadwyżki, po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego, 
wystąpimy o utworzenie nowego zadania, aby wykorzystać dofinansowanie. 
 
Godz. 15:54. 

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

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:12. 
 



8 

 

g) zmiany Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 

2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok  (stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu), 

 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu udzieliła wyjaśnień w zakresie wprowadzonych 

zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok. Poinformowała również 
o propozycjach autopoprawek Zarządu Powiatu z dnia 14  grudnia br. oraz z dnia 19 grudnia 
2017 r. (stanowią załączniki nr 14 a i 14 b do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (bez autopoprawek). 

 
Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie 

Powiatu Krapkowickiego wyraził opinię o wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu 
na 2017 rok, zwracając głównie uwagę na znaczny wzrost wydatków, a także na brak 
realizacji termomodernizacji Zakładu Opieki Leczniczej w Górażdżach, zadanie było 
wprowadzone do budżetu na 2017 rok wnioskiem członków Klubu Mniejszości Niemieckiej 
przypomniał radny. W obecnej sytuacji Klub Mniejszości Niemieckiej nie poprze powyższej 
uchwały. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2017 rok. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXI/232/2017, która stanowi załącznik nr 14c do niniejszego 
protokołu. 

 
 

h) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017  (stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła wprowadzone wydatki, które nie wygasają 
z upływem 2017 roku oraz przedstawiła propozycje autopoprawek Zarządu z dnia 14 grudnia 
br., które stanowią załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (bez autopoprawek). 

 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na wydatek wpisany w pozycji nr 4: Opracowanie 
wniosku dofinansowanie dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową budynku 
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Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach” w kwocie 123 zł, która jest bardzo 
niewielka i faktycznie wymagała wpisania? Skarbnik potwierdziła. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2017. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXII/233/2017, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 
 
 

i) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 - (stanowi załącznik nr 16 
do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu rozpoczęła omawianie przedmiotowego projektu 
uchwały od poinformowania o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z Opola, 
przedstawiła również propozycje autopoprawek Zarządu z dnia 14 grudnia br., które 
stanowią załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (bez autopoprawek). 

 
Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie 

Powiatu Krapkowickiego wyraził opinię o wieloletniej prognozie finansowej, która na rok 
2018 w większości stanowi kontynuację zadań z lat poprzednich, tzw. projektów miękkich, 
brak nowych przedsięwzięć, brak informacji o planowanym udzieleniu dotacji dla Gminy 
Krapkowice w 2019 roku na inwestycję w związku z 2 mostem. W obecnej sytuacji Klub 
Mniejszości Niemieckiej nie poprze powyższej uchwały. Przewodniczący rady otwarł 
dyskusję i udzielił głosu w kolejności staroście Maciejowi Sonikowi, radnemu Albertowi 
Macha, (przewodniczący rady), staroście, radnemu Macha, staroście, radnemu Macha, 
staroście. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2018-2033. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXII/234/2017, która stanowi załącznik nr 16b 
do niniejszego protokołu. 
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j) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu), 
 

Podczas procedowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2018 rok postępowano zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Powiatu Krapkowickiego. 

1) Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz w komentarzu przedstawiła główne założenia 
projektu budżetu na 2018 rok; Starosta Krapkowicki Maciej Sonik poinformował 
o pozytywnej opinii do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok 
wyrażonej przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

2) Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o zapoznanie się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej załączoną do dokumentacji: uchwała nr 630/2016 składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiła pozytywnie 
zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 
2017 rok (załącznik nr 17a do niniejszego protokołu).  

3) Przewodniczący rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu 
Krapkowickiego by wyrazili w imieniu członków komisji opinię nad projektem 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok.  

� Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 23 listopada i 30 listopada 2017 
r. zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag 
do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2018 rok. 

� Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował 
radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 23 listopada 
i 30 listopada 2017 r. zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika 
Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 
budżetu na 2018 rok.  

� Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - 
Kudla poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 
23 listopada i 30 listopada 2017 r. zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Skarbnika Powiatu Ilony Adamkiewicz, omówili oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok i  nie wnieśli wniosek do ww. projektu 
uchwały. 

4) Starosta Krapkowicki Maciej Sonik poinformował, iż działając zgodnie z § 7 ust. 5 
Uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego: 
„otrzymane opinie komisji przekazuje Zarządowi Powiatu” - Przewodniczący Rady 
przekazał ww. opinie w dniu 30 listopada br. informując o pozytywnych opiniach 
komisji oraz braku wniosków komisji do budżetu na 2018 r. 

5) Przewodniczący rady poinformował o braku wniosków zgłoszonych przed 
rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględniony w projekcie budżetu.  

6) Starosta Krapkowicki Maciej Sonik przedstawił propozycje autopoprawek Zarządu 

Powiatu Krapkowickiego:  
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1) Zwiększamy dochody o kwotę 1.758.339 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 374.307 zł, 
dochody majątkowe o kwotę 1.384.032 zł. Zwiększenie dochodów następuje z tytułu: 

a) pomocy finansowej z Gminy Zdzieszowice na zadanie „Przebudowa drogi 
powiatowej ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach” – w rozdziale 60014 o kwotę 
1.370.626 zł, 

b) dotacji na projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” o kwotę 86.935 zł 
w rozdziale 80195, 

c) dotacji na projekt „Usługi zdrowotne dla osób starszych” w rozdziale 85395 
o łączną kwotę 16.701,  w tym dotacji bieżącej o kwotę 7.195 zł oraz dotacji 
majątkowej o kwotę 9.506 zł, 

d) zwrotu kosztów pośrednich na projekt „Usługi zdrowotne dla osób starszych” 
w rozdziale 85395 o kwotę 35.160 zł, 

e) dotacji na projekt „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” 
w rozdziale 80195 o łączną kwotę 231.882 zł, w tym dotacji bieżącej o kwotę 
227.982 zł oraz dotacji majątkowej o kwotę 3.900 zł, 

f) Włączamy dochody w rozdziale 80195 w kwocie 17.035 zł, z tytułu dotacji 
na projekt „Aktywni w życiu kreatywni na rynku pracy”. 

2) Zwiększenie wydatków o kwotę 3.385.720 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 
555.383 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.830.337 zł 

a) W rozdziale 60014 zwiększamy inwestycje o kwotę 2.741.277 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej ul. Góry 
Św. Anny w Zdzieszowicach”. 

b) W rozdziale 80195 zwiększamy wydatki bieżące na projekt „Kształcenie 
zawodowe dla rynku pracy – 1” o kwotę 84.085 zł. 

c) W rozdziale 80195 zwiększamy wydatki na projekt „Nowoczesne nauczanie” 
w tym wydatki bieżące o kwotę 360.399 zł oraz wydatki majątkowe o 39.000. 

d) W rozdziale 85395 zwiększamy wydatki na projekt „Usługi zdrowotne” w tym 
wydatki bieżące o kwotę 75.739 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.060. 

e) W rozdziale 85295 zwiększamy wydatki z tytułu kosztów pośrednich projektu 
„Usługi zdrowotne” o kwotę 35.160, w tym wynagrodzenia o 31.360 zł i wydatki 
statutowe o kwotę 3.800 zł. 

f) W rozdziale 80195 zmniejszamy wydatki majątkowe o 50.000 zł, w związku 
z rezygnacją realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie oraz budowa kablowej sieci 
internetowej w bud. Zespołu Szkół Specjalnych”. 

3) Zwiększa się deficyt o kwotę 1.627.381 zł. 
4) Zwiększamy przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.627.381 zł. 
5) Zmniejszamy rezerwę ogólną o kwotę 2.600 zł, zwiększając rezerwę na zarządzanie 

kryzysowe o tę kwotę. 
6) W załączniku nr 5 stanowiącym zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu 

następuje zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75515 „Nieodpłatna 
pomoc prawna” z paragrafu 2820 na paragraf 2810, który jest właściwy dla dotacji 
udzielanych fundacjom. W konkursie na organizację pozarządową która poprowadzi 
nieodpłatną pomoc prawną wygrała fundacja. 

7) W uzasadnieniu w opisie do rezerwy oświatowej usunięto zapis o zasiłkach 
na zagospodarowanie. 
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Godz. 16:53. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 15 min  przerwę w obradach. 
 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 17:13. 

 

 

Salę obrad opuścił radny Piotr Solloch; na sali pozostało 16 radnych. 
 

 

7) Przewodniczący rady otwarł dyskusję. Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych 

Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu Krapkowickiego zwrócił się z pytaniem czy zwiększa 

się deficyt o kwotę 1.627.381 zł? Skarbnik potwierdziła. Radny zauważył, iż przygotowany projekt  

budżetu na 2018 rok daje początek wzrostu długu Powiatu, który z końcem 2018 roku wyniesie 

14 mln zł.  Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11.715.521 zł, ale tylko  2.249.000 zł 

to wkład własny powiatu, pozostałe środki będą pozyskane z pożyczek, kredytów, obligacji, 

dotacji państwowych czy środki jako wkład własny – partycypacja w kosztach gmin. A gdzie środki 

na dofinansowanie do oświaty? Zdaniem radnego Alberta Machy na koniec 2019 roku powstanie 

zadłużenie Powiatu Krapkowickiego w wysokości 19 mln zł dołączając już  dotację dla Gminy 

Krapkowice na dostosowanie mostu kolejowego na most drogowy w wysokości 3 mln zł. 

Kolejnym poruszonym tematem przez Radnego Alberta Macha był wzrost wydatków 

na administrację w starostwie do kwoty 9.351.000 zł, radny przypomniał o kosztach utrzymania 

administracji w sąsiednim powiecie strzeleckim, który jest wielkościowo podobny do powiatu 

krapkowickiego, budżet ma 1 raz większy, a w rozdziale 75020 ma o połowę mniejsze wydatki niż 

powiat krapkowicki. Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej 

przy Radzie Powiatu Krapkowickiego w imieniu Klubu poinformował, że tak przedstawiony 

projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok nie zostanie poparty przez  Klub Radnych 

Mniejszości Niemieckiej. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: starosta Maciej Sonik, radny Albert 

Macha, starosta, wicestarosta Sabina Gorzkulla (w tle radny Albert Macha) wicestarosta, Członek 

Zarządu Wojciech Kowalski, wicestarosta, radny Albert Macha (w tle radny Wojciech Kowalski), 

radny Albert Macha. 

8) Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie propozycje 

autopoprawek Zarządu, które w wyniku głosowania zostały przyjęte 12 głosami za przy 

4 głosach wstrzymujący się w obecności 16 radnych; 

9) Brak wniosków. 

10) Przewodniczący rady Józef Bukowiński zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie 

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2087 rok, który w obecności 16 radnych został 

przyjęty 12 głosami za przy 4 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr XXXII/235/2017, 

która stanowi załącznik nr 17b do niniejszego protokołu. 
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Ad.7. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 

 
 
Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zaprosił Wszystkich do udziału w Pierwszym Powiatowym 
Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2018 r. od godz. 15:30 na placu  przed kościołem 
Św. Mikołaja w Krapkowicach. Starosta złożył życzenia świąteczno-noworoczne. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy będzie uchwała zarządu w sprawie planu 
remontu dróg powiatowych w 2018 roku; głos zabrała wicestarosta. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa złożyła podziękowania członkom komisji 
za włożoną pracę podczas przeprowadzanych kontroli; zaprosiła na posiedzenie komisji zaraz 
po sesji w celu opracowania projektu planu kontroli komisji na 2018 rok. 
 

 

Ad.9. Zamknięcie obrad. 

 

 
Przewodniczący rady podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. 

Przewodniczący rady zamknął obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. stanowi 

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


