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BR.0002.1.34.2018 

 

Protokół Nr XXXIV 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 22 marca 2018 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1403 i trwały do godz. 1718. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 16 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 16 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(nieobecni: wicestarosta Sabina Gorzkulla, radny Joachim Kamrad, radny Piotr Solloch). 
 
 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu), 

 
Brak wniosków radnych (w tle radny Albert Macha). 
 
 

c) informacja o protokole z 33 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 33 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 33 z dnia 15 lutego 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 
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Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  
 
a) w dniu 19 lutego 2018 r. wpłynęło pismo Przewodniczącej komisji Rewizyjnej Helgii 

Bieniusy informujące o wyznaczeniu na dzień 7 marca br. terminu kontroli 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach – do wglądu w biurze rady; 

b) w dniu 27 lutego r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Prawo na Drodze z siedzibą w Nysie 
o uchylenie lub zmianę naszej uchwały radowej z dnia 19 grudnia 2017 r. 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., We wniosku  powołano  się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 13 stycznia 2017 r.(I OSK 1916/16), z treści którego wynika, że opłaty za usunięcie 
pojazdu i jego przechowywanie nie powinny być wyższe od rzeczywistych kosztów 
ponoszonych przez powiat z tytułu realizacji umowy na świadczenie tych usług. 
W związku z powyższym, w porządku obrad znajduje się przedmiotowy projekt uchwały 
wyrażony w druku 8c, w którym ustala się opłaty na poziomie wynikającym z zawartej 
z przedsiębiorcą umowy na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg 
zlokalizowanych na terenie powiatu krapkowickiego oraz za prowadzenie parkingu 
strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy; 

c) w dniu 1 marca br. wystosowałem do Państwa pismo w sprawie złożenia oświadczenia 
majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym 2017; 
stan majątkowy na dzień 31 grudnia 2017 r.; dokumenty w 2 egzemplarzach składamy 
do dnia 27 kwietnia br. w Biurze Rady; 

d) w dniu 1 marca br. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa złożyła 
Sprawozdanie roczne z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli 
w roku 2017, które znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji, wyrażone jest 
w druku 7. ; 

e) w dniu 5 marca br. wpłynęło zaproszenie dla Radnych do udziału w jubileuszowym 
25 Zamkowym Dyktandzie, które odbędzie się w najbliższy wtorek 27 marca o godz. 
10:00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach; otrzymali 
Państwo ww. zaproszenie drogą mailową; 

f) w dniu 7 marca br. wpłynęła uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie poparcia” 
Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności 
w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi 
regionami Polski; taki projekt uchwały znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji, 
wyrażony w druku 8a. 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się o wyjaśnienia czym jest JOWISZ nawiązując do spotkania 
wicestarosty oraz prezesa Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcina Misiewicza  z Violettą 
Porowską Wicewojewodą Opolskim w Opolu w dniu 8 marca br.; wyjaśnień udzielił starosta. 
Radny Albert Macha nawiązał do spotkania z dnia 16 marca br. zwracając się z pytaniem 
dlaczego nie zostali zaproszeni pozostali radni z Gminy Strzeleczki a przede wszystkim 
parafianin Radny Jerzy Kamrad na podpisanie umowy na dotację dla parafii pw. Trójcy 
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Przenajświętszej w Kujawach na remont zabytkowych organów. W spotkaniu wzięli udział: 
wicestarosta, Członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego Dariusz Willim oraz Radna Rady 
Powiatu Krapkowickiego Irena Pachowicz. Głos zabrał starosta (w tle rany Jerzy Mikus) 
starosta (w tle radna Monika Wąsik-Kudla) radny Albert Macha. Radny Jerzy Mikus poprosił 
o wyjaśnienia jakie zadania drogowe oraz przedsięwzięcia były omawiane podczas spotkania 
wicestarosty z prezesem Zamku w Mosznej Tomaszem Ganczarkiem właśnie w związku 
z realizowanymi zadaniami drogowymi na terenie Mosznej oraz omówiono dalszą współpracę 
powiatu i Zamku w związku ze wspólnie realizowanymi przedsięwzięciami. Starosta udzieli 
odpowiedzi na następnej sesji.  
 

 
Ad.4.  Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2017 r. oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja 

z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2017 rok (stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach Przemysław Ilnicki omówił sprawozdanie 
na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego 
protokołu.  

 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Komendanta Policji oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności w roku 2017 r. 

oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 

Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2017 rok. 
 
 
Ad.5.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 

na terenie powiatu  za 2017 roku (stanowią załączniki nr 7 do niniejszego protokołu): 
 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Leszek Stanioch 
omówił sprawozdanie na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik 
nr 7a do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Komendanta Straży Pożarnej oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie 

powiatu  za 2017 roku. 
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Radna Kinga Kaptur zwróciła się z pytaniem czy są prowadzone bezpłatne szkolenia 
medyczne dla Ochotników Straży Pożarnej? Głos zabrali w kolejności komendant straży, 
radna Kaptur (w tle radny Krystian Komander). Radny Krystian  Komander: jaki należy mieć 
stopień na stanowisko dowódcy dyżurnego: podoficer czy aspirant?  Odpowiedzi udzielił 
komendant Stanioch. Radna Helga Bieniusa zwróciła uwagę na brak informacji 
o ratownictwie chemicznym w prezentowanym materiale. Głos zabrał komendant. Radna 
Monika Wąsik – Kudla zwróciła uwagę na problem zapaleń sadzy w kominach i brak 
odpowiednich kontroli ze strony straży pożarnej i kominiarzy, którzy zbierają opłatę 
sezonową nawet nie zaglądając do komina. Głos w temacie zabrali w kolejności: komendant 
straży, radna Monika Wąsik-Kudla, komendant straży, radny Albert Macha, komendant 
straży (w tle radny Albert Macha), komendant. 
 
Przewodniczący rady wygłosił podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i druhów 
za wykonywaną pracę, włożony trud w dbanie o bezpieczeństwo powiatowej społeczności 
lokalnej. 
 
 
Ad.6.  Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2017 roku 

(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
omówiła sprawozdanie na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik 
nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Rzecznika oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności rzecznika konsumentów 

za 2017 roku. 

 
Radny Jerzy Mikus poruszył temat e-sądów, wyjaśnień udzieliła rzecznik. Radna Helga 
Bieniusa złożyła podziękowania Pani Małgorzacie za wspaniale wykonywaną pracę 
zawodową. Radny Jerzy Mikus raz jeszcze powrócił do tematu e-sądu, głos zabrała rzecznik. 
Radny Sławomir Rowiński również podziękował za trud i poświęcenie w wykonywanie pracy, 
a także zwrócił się z pytaniem czy aby na pewno 1/5 etatu wystarcza na ilość obowiązków 
jakie wypełnia rzecznik? (w tle radny Albert Macha), starosta. 
 

 

Ad.7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2017 rok (stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu): 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa omówiła sprawozdanie komisji w zakresie 
kontroli przeprowadzonych w 2017 roku. Radny Albert Macha podziękował przewodniczącej 
komisji za sprawne, dokładne prowadzenie posiedzeń komisji, jednakże uznał, 
iż przedstawione sprawozdanie powinno stanowić suchą informację, a zdaniem radnego jest 
„przekolorowane”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 5 min  przerwę w obradach (15:34) 

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 15:43. 
 
Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia 

nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem 

opolskim, a innymi regionami Polski (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Dyrektor Koryny Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie poparcia 

Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie 

do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski. 

 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na zapis że w województwie opolskim odnotowano 
najniższy w Polsce poziom nakładów NFZ w przeliczeniu na 10 tyś. uprawnionych, 
odbiegający o 6,7% od średniej dla kraju i zwrócił się z pytaniem skąd pochodzą te dane? 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności: dyrektor Bernardt, starosta, radny Albert Macha, 
starosta, radny Albert Macha. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych 

pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/246/2018, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 (stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska-
Stroka omówiła przedmiotowy program. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Dyrektor Koryny Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020. 
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Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 

na lata 2018-2020. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/247/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 
 

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 12 do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia zreferował 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 dyrektora Aleksandra Gacek oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt ww. uchwały. 

 
Starosta Maciej Sonik w komentarzu w przedmiotowym temacie między innymi wyjaśnił, 
iż należy mieć pogląd na sprawę ustalania stawek nie z punktu powiatu jako jednostki 
samorządu terytorialnego, ale z pozycji każdego pojedynczego obywatela, którego opłata 
ta dotyka. Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2017 r. 
(I OSK 1916/16), które radni otrzymali mówi wyraźnie, że opłaty za usunięcie pojazdu i jego 
przechowywanie nie powinny być wyższe od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez 
powiat z tytułu realizacji umowy na świadczenie tych usług, czyli powiaty nie powinny 
na tym zarabiać. Powiat Krapkowicki na tym nie zarabia, w ogólnym rozrachunku dopłaca, 
jednakże wyłożona jest prosta zasada, że obywatel nie powinien być obciążony kosztem 
większym niż faktyczne powiat płaci rocznie za ww. usługi. Zapewne powiat będzie ponosić 
jeszcze większe koszty w rozrachunku rocznym niż dotychczas, ale z punktu widzenia 
mieszkańca powiatu krapkowickiego, pojedynczego obywatela, który znajduje się w takiej 
sytuacji, to jest rzeczywiście przekonujący argument, że organ administracji publicznej, 
nie powinien na niego nakładać kosztów wyższych niż ponosi tylko po to  aby ewentualnie 
odbić sobie koszty, których powiaty po mimo działającej windykacji nie są w stanie ściągnąć. 
To jest problem powiatów, gdy część mieszkańców nie płaci z tego rodzaju usługi czyli 
holowanie, czy postój na parkingu, samochody są nieodbierane, wówczas to powiat płaci za 
te usługi. Starosta dodał na koniec, że rzeczywiście obywatel powinien oddać organowi 
administracji publicznej tyle ile w rzeczywiści płaci powiat z tytułu realizacji umowy na 
świadczenie tych usług. 
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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 16 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 1 głosie przeciwko - 
uchwała Nr XXXIV/248/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 

2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Dyrektor Koryny Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/249/2018, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 

 
e) zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 

i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających  według 

algorytmu w 2018 r.  (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska-
Stroka omówiła podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektor Krzeszowskiej - Stroki oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 
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Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem na jak długo wystarczy przydzielonych przez 
PFRON środków? Głos w dyskusji zabrali w kolejności: dyrektor Stroka, radny Macha, 
dyrektor Stroka (w tle starosta), radny Macha, starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 

zadania przypadających  według algorytmu w 2018 r. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/250/2018, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
 
 

f) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, autopoprawki 

stanowią załącznik nr 14a), 

 
Przewodnicząca komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Krapkowicach Irena Pachowicz szczegółowo omówiła przedmiotowy 
projekt uchwały.  
Radny Albert Macha podziękował i docenił pracę całego zespołu, który pracował nad 
rozpatrzeniem skargi, za rzetelną pracę i doprowadzenie do ugody. Głos zabrała 
przewodnicząca Pachowicz. 

 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXIV/251/2018, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 

 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński. 

 
 

g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu, autopoprawki stanowią załącznik nr 16a), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła wprowadzone zmiany w budżecie wraz 
ze zgłoszonymi przez Zarząd autopoprawkami. 

 
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. 



9 

 

 
Brak uwag. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 XXXIV/252/2018, która stanowi załącznik nr 16b do niniejszego protokołu 
 

 
h) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (stanowi załącznik nr 17 

do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia przedstawił 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 Dyrektora Aleksandra Gacek oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 

Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 

finansowej) Gminie Walce. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/253/2018, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 

 
 

i) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice (stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Aneta Drożdż przypomniała 
Radnym, że jest to nowy projekt uchwały oraz omówiła materiał. 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Zdzieszowice. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/254/2018, która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu. 
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j) 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 19 do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz skarbnik Powiatu przypomniała Radnym, że jest to nowy materiał, 
wprowadzony po posiedzeniu Zarządu oraz zreferowała zmiany jakie zostały wprowadzone 
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033. 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dla ilu pracowników oraz w jakiej formie  
wygląda dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, które w 2018 roku kształtuje się na poziomie 40.300 zł 
 

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 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXIV/255/2018, która stanowi załącznik nr 19a do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 

 
 
Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na jego zdaniem wysokie dysproporcje finansowe 
pomiędzy nauczycielami w związku  w podjętej dzisiaj uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia. Głos w sprawie zabrali w kolejności: Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Koryna Bernardt, starosta, dyrektor Bernardt, radny Macha. 
Radny Albert Macha poruszył temat udzielanych dotacji dla organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń z różnych obszarów:  
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
edukacji, oświaty i wychowania,  
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  
porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
Radny Macha uznał, że w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego przyznawane są środki finansowe od paru lat zawsze w najwyższych kwotach 
tym samym stowarzyszeniom zwracając uwagę na Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 



11 

 

z siedzibą w Walcach gdzie otrzymują dotacje na cykliczne imprezy powiatowe jak środa 
żurowa i dynia, przy czym dotacje są w wysokości 6.000 zł na wynajem namiotu więc jaka 
kultura jest w takim zadaniu padło pytanie radnego Machy. Radny podał inne przykłady 
stowarzyszeń jak Stowarzyszeniem Kraina Białej Damy w Zakrzowie gdzie Powiat 
Krapkowicki udzielił Stowarzyszeniu dotacji w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
pn.: „Do tradycji śląskiej nawiązać chcemy – spotkania seniorów organizujemy” co zdaniem 
radnego leży w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
 

Salę obrad opuścili radni: Tomasz Świstuń, Mariusz Pieszkała, Kinga Kaptur; na Sali obrad 
pozostało 13 radnych. 

 
Radny Albert Macha zwrócił również uwagę na dotację udzieloną Opolskiej Izbie 
Gospodarczej w Opolu w wysokości 5.000 zł na realizację pn.: „Prezentacja Powiatu 
Krapkowickiego, przedstawienie walorów regionalnych powiatu oraz lokalnych 
przedsiębiorców podczas Targów Mój Dom”  gdzie z przyznanej dotacji sfinansowano: 
powierzchnia wystawiennicza – 3.600 zł, obsługa stoiska– 1.000 zł,  roll-up – 160 zł oraz 
materiały reklamowe – 330 zł. Zdaniem radnego tak wysokie i niezgodnie z obszarem 
wydatkowane dotacje rujnują budżetu powiatu krapkowickiego, gdyż można dać o wiele 
mniej, zadanie zrealizować, a środki finansowe przeznaczyć na ochronę środowiska czy inne 
potrzeby społeczeństwa powiatu krapkowickiego. 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński otwarł dyskusję w tym temacie udzielając głosu 
w kolejności: staroście (w tle radny Macha), staroście, radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, 
radnemu Albertowi Macha, staroście, (w tle radny Macha), głos zabrał przewodniczący rady; 
(w tle radny Macha), staroście, radnemu Jerzemu Mikusowi, radnej Monice Wąsik-Kudli, 
staroście, radnemu Masze, radnemu Reszczyńskiemu, głos zabrał przewodniczący rady, 
radnemu Masze, radnemu Maciejowi Lisickiemu, głos zabrał przewodniczący rady ( w tle 
starosta). 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem  dlaczego na zaproszeniu do udziału w obchodach 
środy Żurowej nie ma podpisu przewodniczącej Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z siedzibą 
w Walcach pani Marii Żmiji – Glombik jako współorganizatora wspomnianej imprezy. Radny 
Mikus zapytał również o postęp prac na drodze powiatowej nr 1810 O w kierunku Twardawy 
gdzie były wycinki starych czereśni i odmulanie, czyszczenie  i renowacja rowów. Głos zabrali 
w kolejności: starosta, dyrektor Aleksander Gacek. 
 
 
Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący rady poinformował, że następną sesję planuje na 26 kwietnia 2018 r. 
Przewodniczący rady przekazał Radnym życzenia z okazji zbliżających się Świat 
Wielkanocnych jakie wpłynęły od różnych instytucji a także sam złożył życzenia. 
 
 

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

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. stanowi 

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


