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BR.0002.1.33.2018 
 

Protokół Nr XXXIII 
Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 15 lutego 2018 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1440 i trwały do godz. 1650. 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 17 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(nieobecni: wicestarosta Sabina Gorzkulla, radna Irena Pachowicz). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 12 lutego  
br. przedłożył autopoprawki do uchwał w sprawie: 
� przystąpienia Powiatu Krapkowickiego do Partnerstwa z Województwem Opolskim 

celem aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej - wyrażony w druku 7i),  
� projektu pn. „Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - 
wyrażony w druku 7j), 
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Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 12 lutego br. przedłożył autopoprawki do projektów 
uchwał w sprawie: 
 
� zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 

2017 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033  - wyrażonej 
w druku 7f), 

� zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok - wyrażonej w druku 7g). 
 
 

c) informacja o protokole z 32 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 32 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 32 z dnia 19 grudnia 2017 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 

 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  
 

a) w dniu 22 grudnia  2017 r. wpłynęła do wiadomości Uchwała Sejmiku Województwa 
Opolskiego Nr XXXVI/398/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Apelu 
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie 
do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami 
Polski” – do wglądu w biurze rady; 

b) w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła prośba Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Opolskiego Norberta Krajczego w sprawie wyłączenia z prac Komisji Statutowej Rady 
Powiatu Krapkowickiego zagadnienia dotyczącego opracowania i przyjęcia herbu 
do odrębnego postępowania w celu przyspieszenie i przyjęcia herbu co umożliwi jego 
włączenie do insygniów  - Łańcuch Marszałka Województwa Opolskiego jeszcze w tej 
kadencji; 

c) w dniu 9 stycznia br. wpłynęło Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2017 rok, które po przez biuro rady zostało przesłane drogą 
elektroniczną; 

d) w dniu 12 stycznia br. Przewodniczący Rady wziął udział w Gali Umiejętności 
i Kompetencji oraz miałem zaszczyt pogratulować Staroście Krapkowickiemu oraz 
pracownikom starostwa z okazji przyznania Srebrnego Laura Umiejętności 
i Kompetencji w kategorii „Załoga – wspólny sukces”; 

e) w dniu 22 stycznia br. wpłynęła kserokopia wystąpienia pokontrolnego z kontroli 
przeprowadzonej w Krapkowickim Centrum Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
– skontrolowana działalność oceniona została pozytywnie , zaleceń pokontrolnych nie 
wydano; do wglądu w biurze rady; 

f) w dniu 29 stycznia br. Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz 
przedłożyła sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok oraz projekt planu pracy 
Komisji na rok 2018; 
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g) w dniu 1 lutego br. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu 
Sławomir Rowiński przedłożył sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok oraz 
projekt planu pracy komisji na rok 2018; 

h) w dniu 1 lutego br. Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki 
przedłożył sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok oraz projekt planu pracy 
komisji na rok 2018; 

i) w dniu 2 lutego br. Przewodniczący Rady odebrał przekazaną według właściwości 
skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima 
w Krapkowicach; 

j) w dniu 2 lutego br. w związku z otrzymaną skargą Przewodniczący Rady wystosował 
pismo do dyrektor ZSS informujące o skierowaniu pod obrady najbliższej Sesji projekt 
uchwały w sprawie komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach; 

k) w dniu 2 lutego br. w związku z otrzymaną skargą Przewodniczący Rady wystosował 
pismo do Skarżącego z pytaniem czy wyraża zgodę na ujawnienie danych osobowych 
podczas obrad Rady Powiatu Krapkowickiego; 

l) w dniu 8 lutego wpłynęło pismo od Skarżącego, w którym wyraża zgodę na ujawnienie 
swoich danych osobowych podczas obrad Rady Powiatu Krapkowickiego. 

Głos zabrali ww. punkcie porządku obrad starosta oraz radny Albert Macha. 
 
 

Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla; na Sali obrad znajduję się 17 radnych. 
 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Głos zabrał starosta wyjaśniając oraz przypominając jak sprawa toczyła się od 2011 roku. 
W styczniu 2011 r. rozwiązano umowę o pracę z Janem Nadbrzeżnym w trybie 
dyscyplinarnym. Po ponad 2 latach, tj. pismem z dnia 12 maja 2013 r. Jan Nadbrzeżny 
wystąpił do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach o zapłatę odprawy emerytalnej 
w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych aby pracownik samorządowy mógł otrzymać odprawę emerytalną jego 
stosunek pracy musi ustać w związku z przejściem na emeryturę. Z uwagi na uzasadnione 
wątpliwości co do istnienia tego związku (gdyż zwolnienie nastąpiło w trybie 
dyscyplinarnym), a co za tym idzie zaistnienie niebezpieczeństwa nieprawidłowego 
wydatkowania środków publicznych postanowiono wstrzymać się z wypłatą odprawy aż do 
ewentualnego rozstrzygnięcia sądu pracy w tym zakresie. W marcu 2014 r. Jan Nadbrzeżny 
skierował pozew o odprawę emerytalną do Sądu Rejonowego w Opolu oraz o odsetki 
od dnia 19 stycznia 2011 r. Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opolu oddalił 
powództwo Jana Nadbrzeżnego wskazując, że skoro przyczyną rozwiązania z nim umowy 
o pracę była tzw. „dyscyplinarka”, to z góry należy uznać, że nie istnieje wymagany związek 
między rozwiązaniem stosunku pracy, a przejściem na emeryturę (które de facto nastąpiło 
po ponad miesiącu po zwolnieniu dyscyplinarnym), w związku z czym odprawa emerytalna 
nie przysługuje. Następnie Jan Nadbrzeżny złożył apelację od tego wyroku do Sądu 
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Okręgowego w Opolu. W wyniku rozpatrzenia apelacji Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem 
z dnia 16 kwietnia 2015 r. podtrzymał stanowisko Sądu Rejonowego - uznając, że odprawa 
się nie należy. Oba wyroki sądów pracy potwierdziły więc zasadność wątpliwości Starosty 
co do możliwego braku zasadności wypłaty Janowi Nadbrzeżnemu odprawy emerytalnej. 
Następnie Jan Nadbrzeżny wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego domagając 
się nadal przyznania mu odprawy emerytalnej. Sąd Najwyższy w składzie zwykłym 
3 osobowym, po analizie dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego (które 
w większości stanowiło, że niezbędnego związku między ustaniem stosunku pracy w trybie 
dyscyplinarnym, a przejściem na emeryturę nie ma co do zasady i w takich przypadkach 
odprawa się nie należy) doszedł do uzasadnionych wątpliwości: czy zwolnienie w trybie 
dyscyplinarnym wyklucza każdorazowo (z góry) prawo do odprawy emerytalnej. Ponieważ 
jednak Sąd Najwyższy w składzie 3 osobowym nie potrafił rozstrzygnąć tego problemu 
to skierował zapytanie w tym zakresie do 7 osobowego składu Sądu Najwyższego. Sąd 
Najwyższy w składzie 7 osobowym podjął uchwałę w której uznał, że: zwolnienie 
dyscyplinarne nie wyklucza prawa do odprawy emerytalnej, co nie znaczy, że w każdym 
przypadku się ona należy. Na podstawie wskazanej uchwały Sąd Najwyższy w składzie 
3 osobowym uznał, że skoro zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza z góry wymaganego 
związku z przejściem na emeryturę, to należy zbadać czy taki związek istnieje. Ponieważ 
w przypadku Jana Nadbrzeżnego w dacie zwolnienia dyscyplinarnego posiadał on prawa 
emerytalne, co zostało potwierdzone przyznaniem mu emerytury w lutym 2011 r, to Sąd 
Najwyższy uznał, że istnieje związek czasowy między ustaniem zatrudnienia, a przejściem 
na emeryturę, w wyniku czego sprawa ponownie wróciła do Sądu Okręgowego w Opolu. Sąd 
Okręgowy w Opolu mając na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego i będąc nim związany, 
w dniu 18 stycznia 2018 r. zasądził na rzecz Jana Nadbrzeżnego odprawę emerytalną 
oddalając jednocześnie żądanie zasądzenia odsetek od stycznia 2011 r. i zasądzając 
je dopiero od 6 marca 2014 r. Sąd uzasadniając wyrok uznał, że o ile po uchwale Sądu 
Najwyższego niewykluczającej z góry istnienia związku między zwolnieniem dyscyplinarnym, 
a przejściem na emeryturę uznać należy, że wystąpił taki związek czasowy (jest 
on wystarczający), to nie zasadnym było by przyznanie odsetek od stycznia 2011 r. gdyż 
wówczas w orzecznictwie Sądu Najwyższego panowało przekonanie, że z góry taki związek 
jest wykluczony i wątpliwości Starosty w tym zakresie były uzasadnione, a tym samym nie 
można „karać” Starosty odsetkami za okres gdy powszechnie uważano, że odprawa 
emerytalna w takim przypadku może nie przysługiwać. Odsetki zasądzono więc dopiero 
od dnia wniesienia pozwu. 
 
 Radny Joachim Kamrad zauważył omyłkę pisarską przy wydarzeniu z dnia 11 stycznia br.: 
„Spotkanie starosty z Ireną Pachowicz, Przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu Krapkowickiego, Markiem Pietruszką, Wójtem Gminy Strzeleczki, Andrzejem 
Małkiewiczem i Józefem Brzozowskim, Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Krapkowicach. W trakcie spotkania omawiano możliwości wykonania 
przebudowy drogi między Steblowem, a Nowym Młynem w Gminach Krapkowice 
i Strzeleczki” zwracając uwagę, że radna Pachowicz jest Przewodniczącą Komisji Polityki 
społecznej oraz zwrócił się z pytaniem dlaczego nie zostali zaproszeni inni mieszkańcy na ww. 
spotkanie? (w tle radny Jerzy Mikus, radny Albert Macha, starosta).  
Radny Albert Macha odniósł się w komentarzu do wypowiedzi starosty w sprawie byłego 
sekretarza starostwa Jana Nadbrzeżnego, radny zwrócił uwagę na poniesioną przez powiat 
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stratę finansową po przez zapłacenie odsetek, kosztów rozprawy, odprawę emerytalną. 
Radny uznał, że powiat poniósł również stratę wizerunkową, całego zdarzenia można było 
uniknąć, gdyby Pan Nadbrzeżny został zwolniony w trybie normalnym, a „pochopne 
postępowanie kończy się źle dla ludzi, co tego dokonują”. Radny Albert Macha zwrócił się 
o odpis uzasadnienia wyroku sądowego. Wyjaśnień udzielił starosta (w tle radny Albert 
Macha), głos w dyskusji zabrali w kolejności starosta, radny Albert Macha (w tle starosta 
przewodniczący rady), starosta, Radca Prawny Jarosław Janusz (w tle starosta), wicestarosta.  
Radny Jerzy Mikus nawiązał do wydarzenia z dnia 12 stycznia br. gdzie doszło do spotkania 
starosty i wicestarosty z Leszkiem Waszkiewiczem, Starostą Bytowskim. W trakcie spotkania 
Starosta Bytowski wyraził podziękowanie za pomoc udzieloną przez Powiat Krapkowicki na 
niwelację zniszczeń po klęsce huraganu, która nawiedziła powiaty północnej Polski oraz zwrócił 
się z pytaniem co zakupiono w ramach udzielonej dotacji? Głos zabrali w kolejności starosta 
(w tle wicestarosta) starosta. Radny Mikus zwrócił uwagę na omyłkę pisarską przy wydarzeniu: 
Koncert Noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Willigis Gymnasium 
Mainz oraz Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu zorganizowany przez 
Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Opolu gdzie nie powinno być określenia 
przy Konsulu „Honorowy”. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński przywitał przybyłego 
na sesję nauczyciela szkoły ZS im. Jana  Pawła II w Zdzieszowicach dla którego organem 
prowadzącym jest Powiat Krapkowicki,  a który uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego;  Pan 
Zbigniew Hołówka złożył ślubowanie. 
 

 

Ad.4.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Inspektor wydziału Polityki Społecznej Tomasz Mierzwa zreferował powyższe sprawozdanie. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami inspektora 

w Wydziale Polityki Społecznej Tomasza Mierzwy oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
 
Brak uwag. 
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Ad.5.  Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego za 2017 
rok (stanowią załączniki nr 7 do niniejszego protokołu): 

 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przypomniał, iż działając zgodnie ze Statutem 
Powiatu Krapkowickiego paragraf 43 ust. 3: 
„Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności 
co najmniej 1 raz  w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady.” 

 

a) Komisja Budżetu Finansów i Mienia Powiatu (stanowi załącznik nr 7a do niniejszego 
protokołu) – przewodniczący komisji Sławomir Rowiński poinformował o pozytywnej 
opinii do sprawozdania za 2017 rok; 

b) Komisja Polityki Społecznej (stanowi załącznik nr 7b do niniejszego protokołu) – 
wiceprzewodnicząca  komisji Kinga Kaptur poinformowała o pozytywnej opinii 
do sprawozdania za 2017 rok; 

c) Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa (stanowi załącznik nr 7c do niniejszego protokołu) 
– przewodniczący komisji Maciej Lisicki poinformował pozytywnej opinii 
do sprawozdania za 2017 rok; 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował Radnym za intensywne i sprawne prace 
w komisjach co ułatwiło prace na Sesjach Rady Powiatu. 
 
 
Ad.6.  Plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (stanowią 
załączniki nr 8 do niniejszego protokołu): 
 
Przewodniczący rady przypomniał, iż działając zgodnie ze Statutem Powiatu Krapkowickiego 
paragraf 43 ust. 2 
„Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może 
dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.” 
 

a) Komisja Budżetu Finansów i Mienia Powiatu (stanowi załącznik nr 8a do niniejszego 
protokołu), 
Przewodniczący komisji  Sławomir Rowiński poinformował, że podczas posiedzenia 
wprowadzono autopoprawki do planu pracy komisji, uaktualniony plan Radni mają 
w materiałach papierowych 
Przewodniczący komisji Sławomir Rowiński poinformował o pozytywnej opinii 
członków komisji do przedstawionego planu pracy na 2018 rok. 

 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów 
i Mienia Powiatu, który w obecności 18 członków rady został przyjęty jednomyślnie. 
 

b) Komisja Polityki Społecznej (stanowi załącznik nr 8b do niniejszego protokołu), 
Wiceprzewodnicząca komisji  Kinga Kaptur poinformowała, że podczas posiedzenia 
wprowadzono autopoprawki do planu pracy komisji, uaktualniony plan Radni mają 
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w materiałach papierowych. Plan pracy komisji na 2018 rok wraz z autopoprawkami 
został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Radny Albert Macha zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w przedstawionym planie pracy 
komisji po przez dopisanie słowa „zaopiniowanie” do wszystkich punktów, które tego 
wymagają. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, który w wyniku 
głosowania4 głosy za, 3 głosy wstrzymujący się, 11 głosów przeciwko został odrzucony. Głos 
w dyskusji zabrali w kolejności: starosta, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa, 
radny Albert Macha, radny Jerzy Mikus. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej, 
który w obecności 18 członków rady został 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się. 
 
 

c) Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa (stanowi załącznik nr 8c do niniejszego 
protokołu). 
Przewodniczący komisji  Maciej Lisicki poinformował, że podczas posiedzenia 
wprowadzono autopoprawki do planu pracy komisji, uaktualniony plan Radni mają 
w materiałach papierowych. Plan pracy komisji na 2018 rok wraz z autopoprawkami 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rozwoju 
i Bezpieczeństwa wraz ze zgłoszoną autopoprawką, który w obecności 18 członków 
rady został przyjęty  17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący się. 

 
 
Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu), 
 

Przewodniczący rady przedstawił skargę złożoną na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. Zwrócił się do radnych o propozycje 
kandydatur na członków ww. komisji. 
Radny Albert Macha zawnioskował o ściągnięcie z porządku obrad przedmiotowego projektu 
uchwały, gdyż radni nie mieli możliwości zapoznania się z żadną dokumentacją w tej 
sprawie, porozmawiać zarówno ze skarżącymi jak i skarżoną. Głos w sprawie zabrali 
w kolejności starosta, radca prawny Urszula Kolasińska, starosta, radny Albert Macha, 
starosta, radna Helga Bieniusa, radna Monika Wąsik – Kudla. Radny Albert Macha wycofał 
złożony wniosek o ściągnięciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie komisji 
doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.  
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Godz. 15:34. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 10 min  przerwę w obradach. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Maciej Lisicki; na Sali pozostało 17 radnych. 
 
 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 15:46. 
Przewodniczący rady poprosił o podawanie kandydatur i zgłosił radnego Alberta Machę, 
radny odmówił. 
Radny Albert Macha zgłosił radnego Krystiana Komandra, który wyraził zgodę. 
Członek zarządu Wojciech Kowalski zgłosił radną Monikę Wąsik – Kudlę, która wyraziła 
zgodę oraz radną Helgę Bieniusę, która również wyraziła zgodę. 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla zgłosiła radną Irenę Pachowicz, która wyraziła zgodę 
(telefonicznie). 
Radny Jerzy Mikus zgłosił członka zarządu Wojciecha Kowalskiego, który odmówił. 
Radny Albert Macha zgłosił członka zarządu Dariusza Willima, który odmówił. 
Radny Dariusz Willim zgłosił radnego Piotra Sollocha, który odmówił. 
Radny Albert Macha zgłosił starostę Macieja Sonika, który odmówił. 
Starosta zgłosił radną Kingę Kaptur, która odmówiła. 
Radny Krystian Komander zgłosił wniosek o zakończenie podawania dalszych kandydatur, 
głos zabrali w kolejności radny Albert Macha, członek zarządu Wojciech Kowalski. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Krystiana Komandra 
o zamknięciu listy kandydatów, który został przyjęty 16 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymujący się. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi 
na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXIII/236/2018, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu), 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa przypomniała, że radni otrzymali 
projekt planu kontroli z końcem grudnia 2017 roku, jak wymaga ustawodawca. 

 
Brak uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXIII/237/2018, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 
 

c) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele  pw. św. 
Jacka w Kamieniu Śląskim (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 
 
Iwona Jagoda Jamioł omówiła członkom rady przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor Iwony Jagody - Jamioł oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 

 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich 
i restauratorskich w kościele  pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/238/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym 
pw. Trójcy Świętej w Kujawach (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 
Iwona Jagoda Jamioł omówiła członkom rady przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor Iwony Jagody - Jamioł oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich 
i restauratorskich w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kujawach. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/239/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 

 
e) powierzenia Województwu Opolskiemu realizacji zadania publicznego pod nazwą: 

„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w zakresie 
rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże” 
(stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla przypomniała radnym, że inwestycja wstępnie 

miała się rozpocząć w 2017 roku jednak ze względu na trwającą 14 miesięcy procedurę 

przetargową, zostanie rozpoczęta w bieżącym roku; głos zabrali w kolejności: radny Joachim 

Kamrad, który zwrócił się z pytaniem  wicestarosta. 

 
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. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 423 w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż 
Cementowni Górażdże”. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/240/2018, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 
2017 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, autopoprawki stanowią załącznik nr 14a), 
 

Głos zabrał Przewodniczący rady, radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem 
czy autopoprawki były przedstawione w materiałach na komisji budżetu? Przewodniczący 
rady potwierdził. 

 
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 wraz z autopoprawkami. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2018 – 2033. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/241/2018, która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego protokołu. 

 
 

g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (stanowi załącznik nr 15 
do niniejszego protokołu, autopoprawki stanowią załącznik nr 15a), 
 

Przewodniczący rady przypomniał, że przedmiotowy projekt wraz z autopoprawkami 
został szczegółowo  omówiony na posiedzeniu komisji ds. budżetu. 

 
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 wraz z autopoprawkami. 
 
Radny Albert Macha zauważył, że wprowadzono przesunięcia środków w kwocie 103.100 zł 
z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. W 2018 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji 
inwestycji czyli do zakupów inwestycyjnych należy zaliczać te, których wartość jednostkowa 
przekracza 10.000 zł i likwiduje się poszczególne zadania majątkowe w rozdziałach 
co zdaniem radnego może spowodować bałagan w dokumentacji i okazać się zbyt 
skomplikowane. Głos w dyskusji zabrali w kolejności Jowita Kamerska pracownik wydziału 
FN, starosta, Jowita Kamerska, starosta. 
 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla opuściła salę obrad; na Sali pozostało 16 radnych. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2018 rok. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/242/2018, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu 

 
 

Na salę obrad wróciła wicestarosta Sabina Gorzkulla; na Sali obrad znajduję się 17 radnych. 
 
 
 

h) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice (stanowi załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu), 
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Katarzyna Gondek Jaśkowska Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska przedstawiła 

radnym przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

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

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę, że w budżecie powiatu za rezerwowano kwotę 

500 zł na  zakup preparatu odtłuszczającego, sorbentu do absorpcji paliw dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim, a w projekcie uchwały jest podana kwota 270 zł, 
wyjaśnień udzieliła dyrektor Jaśkowska, głos zabrał radny Piotr Solloch i starosta. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 
finansowej) Gminie Krapkowice. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/243/2018, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 

 
 

i) przystąpienia Powiatu Krapkowickiego do Partnerstwa z Województwem Opolskim 
celem aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej (stanowi załącznik nr 17 
do niniejszego protokołu), 
 
Iwona Jagoda Jamioł omówiła członkom rady przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor 
Iwony Jagody-Jamioł oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor Iwony Jagody-Jamioł oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o okres realizacji, głos zabrała Iwona 
Jagoda-Jamioł: 01.08.2018 - 31.08.2022. 

 
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. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/244/2018, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 

 
 

j) projektu pn. „Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
(stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu), 

 

Przedmiotowy projekt został omówiony przez Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy 
Iwonę Jagodę-Jamioł, która poinformowała, że na sesję został zaproszony Pan Krystian 
Warzecha kierownik OWES Opole MKS Suples.  
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor 
Iwony Jagody-Jamioł oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 

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. 
 

Pan Krystian Warzecha szczegółowo zaprezentował projekt pn. „Przedsiębiorczość 
społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego”. Głos w dyskusji zabrali radny Joachim 
Kamrad, Kierownik Krystian Warzecha. 
 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Przedsiębiorczość społeczna z 
OWES-em Subregionu Środkowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIII/245/2018, która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad.8. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 
 
 
Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem jak wygląda sprawa braku personelu 
pielęgniarskiego w Krapkowickim Centrum Zdrowia w stosunku do medialnych doniesień 
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o braku obsługi pielęgniarskiej w większości szpitali w Polsce. Starosta zobliguje prezesa 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcina Misiewicza do przygotowania stosownej 
odpowiedz, która zostanie przedstawiona bądź na komisji Polityki Społecznej bądź 
na następnej Sesji. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem kiedy Zarząd podejmie uchwałę 
w sprawie planu remontu dróg powiatowych? Radny Albert Macha podziękował 
za szczegółową odpowiedź na interpelację, którą złożył w czasie międzysesyjnym dotyczącą 
kosztów organizacji „Orszaku Trzech Króli”. Poinformował radnych, że poniesione koszty 
są imponujące, wynoszą 53.000 zł. Według obliczeń radnego można było przy organizacji 
ww. zadnia zaoszczędzić co najmniej połowę kosztów, inaczej rozdysponować środki 
finansowe np. na bony ekologiczne czy dołożyć do działalności klubów sportowych. Radny 
Macha stwierdził, że w jego odczuciu impreza poszła w kierunku efekciarstwa i jakiegoś 
show. Głos w dyskusji zabrał starosta oraz radny Albert Macha. 
 

 

Ad.10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący rady poinformował, że następną sesję planuje na 22 marca 2018 r. 
 

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

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2018 r. stanowi 

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


