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 BR.0002.1.35.2018  

 

Protokół Nr XXXV 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 26 kwietnia 2018 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1407 i trwały do godz. 1624. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 19 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 
starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według listy obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Zgodnie z §33 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2001 r. Nr 100 
poz. 829) nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu  (CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach.i 

 
 

Ad.1.  Otwarcie sesji: 
 

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: starosta Maciej Sonik, radny Maciej Lisicki, radna Monika Wąsik-Kudla). 
 
 

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

protokołu), 

 
Brak wniosków radnych. 
 
 

c) informacja o protokole z 34 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 34 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 34 z dnia 22 marca 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 
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Do obrad dołączyła radna Monika Wąsik – Kudla; na sali obrad znajduje się 17 radnych. 
 
 

Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

 
a) w dniu 9 kwietnia br. wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące 

o przekazaniu Uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie poparcia Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski 
do rozpatrzenia Pani Blance Wiśniewskiej Dyrektor Biura Ministra Zdrowia; 

b) w dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego z zapytaniem 
do 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 odpowiedzi poinformowałem, że Rada 
podejmując przedmiotową uchwałę uwzględniła potrzebę skutecznego usuwania 
pojazdu z drogi, jak również rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdu 
na parkingu na obszarze powiatu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2017 r.(I OSK 1916/16) - były 
również przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w dniu 
19 marca 2018 r.; w załączeniu przesłałem wyciąg z protokołu z XXXIV Sesji Rady 
Powiatu Krapkowickiego oraz kopię uzasadnienia do projektu uchwały; pismo wraz 
z odpowiedzią są do wglądu w biurze rady; 

c) w dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego z zapytaniem 
do 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 odpowiedzi poinformowałem, iż uchwała „projektowa” została pozytywnie 
zaopiniowana przez związki zawodowe, w załączeniu przesłałem kopie opinii związków 
zawodowych; pismo wraz z odpowiedzią są do wglądu w biurze rady; 

d) w dniu 18 kwietnia br. został złożony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Helgę 
Bieniusę protokół z kontroli wykonanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach; 
przedmiotem kontroli było pozyskiwanie i wydatkowanie zewnętrznych środków 
finansowych na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia w powiecie krapkowickim 
w latach 2016 i 2017;zaleceń pokontrolnych nie wydano; materiał do wglądu w Biurze 
Rady; 

e) w dniu 18 kwietnia br. wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok; opinia 
jest pozytywna; materiał będzie Państwu dostarczony przed Sesją absolutoryjną. 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Przewodniczący rady poprosił o pytania do informacji dopiero w pkt 9 porządku obrad. 
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Ad.4.  Ocena zasobów pomocy społecznej na 2017 rok dla powiatu krapkowickiego 

(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka omówiła powyższy materiał. 
 
Brak uwag. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Dyrektor PCPR oraz pozytywnie zaopiniowali Ocenę zasobów pomocy społecznej na 2017 rok 

dla powiatu krapkowickiego. 

 
 

Do obrad dołączył radny Maciej Lisicki– Kudla; na sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 
 
 
Ad.5.  Informacja z działania organów inspekcji weterynaryjnej prowadzone w 2017 roku 

na terenie województwa opolskiego - powiat krapkowice (stanowią załączniki nr 7 

do niniejszego protokołu): 
 

Pani Izabela Wojciechowska zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach 
omówiła informację na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 7a 
do niniejszego protokołu.  
 
Radny Ryszard Reszczyński zwrócił się z pytaniem jak blisko naszego miejsca zamieszkania 
jest SLEF? W odpowiedzi usłyszał, że 360 km i jest to choroba „nie do zatrzymania”. Radny 
Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy w 2017 roku występowała warroza i zgnilec wśród 
pszczół? Zlikwidowano na ww. choroby zarażone 33 pasieki. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach Piotra Klucznika oraz pozytywnie 
zaopiniowali Informacje z działania organów inspekcji weterynaryjnej prowadzone w 2017 

roku na terenie województwa opolskiego - powiat krapkowice. 

 
 
Ad.6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu krapkowickiego za 2017 

rok (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
Doktor Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Krapkowicach omówił informację na podstawie prezentacji 
multimedialnej, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pozytywnie zaopiniowali 
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu krapkowickiego za 2017 rok. 

 
Radny Mariusz Pieszkała zwrócił uwagę na bardzo szczegółowo prowadzoną statystykę 
dotyczącą np. zachorowalności na grypę, w powiecie krapkowickim jest 3-krotnie wyższa 
niż w kraju i 2 krotnie wyższa niż w województwie opolskim, zwrócił się z pytaniem z czego 
wynika fakt tak dużej zachorowalności? Czy wyniki stanowią o wielkiej rzetelności lekarzy 
w powiecie, którzy wypełniają te statystyki? Czy faktycznie jest taka zachorowalność? Radny 
Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy po każdym ukąszeniu przez kleszcza powinno 
zgłaszać się do lekarza, czy np. czekać 7-10 dni na ewentualne objawy? Głos zabrał dyrektor 
Łukawiecki. 
 

Przewodniczący rady podziękował wszystkim dyrektorom placówek za rzetelnie 
przygotowany materiał, a także za ogromny wkład pracy w funkcjonowanie „swoich” 
zakładów dla dobra lokalnej społeczności powiatu krapkowickiego. 
 
 
Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

i w kształceniu na odległość (stanowi załącznik nr 9 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 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu 

na odległość. 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXV/256/2018, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński zwrócił się do Dyrektor Wydziału Administracji 
i Spraw Obywatelskich Anety Dróżdż z prośbą o omówienie blokiem wszystkich uchwał 
dotyczących udzielaniu pomocy finansowej dla Gmin w związku z zakupem sprzętów 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Krapkowickiego. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Anety Dróżdż Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw 
Obywatelskich wy oraz pozytywnie zaopiniowali nw. projekty uchwał.  
 

Radny Jerzy Mikus zauważył, że tylko trzy ochotnicze straże pożarne zadeklarowały wkład 
własny, czy był ten składnik wymagany podczas składania wniosku o dotację? Wicestarosta 
poinformowała, że nie. Radny Jerzy Mikus zapytał, czy OSP Kramołów wnioskowało o 3,000 
zł? Tak jest zapisane we wniosku? Tak, usłyszał w odpowiedzi. Rady Albert Macha uważa, że 
każda z OSP powinna był wykazać chęć w jakimś % dofinansowania co spowodowałoby 
również jakieś kryterium oceny dla Zarządu. Głos zabrała wicestarosta. 
 
 

b) pomocy finansowej dla Gminy Gogolin (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Gogolin w kwocie 7000 zł z przeznaczeniem na zakup 
wentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolinie. 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Gogolin. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/257/2018, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

c) pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Zdzieszowice w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup 
sześciu kamizelek ratunkowych (kapoków) na wyposażenie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Januszkowicach.  
 
Brak uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/258/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Zdzieszowice w kwocie 3200 zł z przeznaczeniem na zakup 
kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej. 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/259/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 

 
e) pomocy finansowej dla Gminy Walce  (stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu), 
 
Pomoc finansowa dla Gminy Walce w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup sześciu 
kompletów ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie. 
 
 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Walce. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/260/2018, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) pomocy finansowej dla Gminy Gogolin (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu, autopoprawki stanowią załącznik nr 14a), 

 
Pomoc finansowa dla Gminy Gogolin w kwocie w kwocie 4000 zł z przeznaczeniem na zakup 
detektora wielogazowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu. 

 

Brak uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Gogolin. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/261/2018, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 

 
 

g) pomocy finansowej dla Gminy Strzeleczki (stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu, autopoprawki stanowią załącznik nr 16a), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Strzeleczki w kwocie 1978 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch 
sygnalizatorów bezruchu oraz dwóch par butów gumowych bojowych z przeznaczeniem dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Strzeleczki. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/22/2018, która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 
 

 
h) pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice (stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice w kwocie 1200 zł z przeznaczeniem na zakup 
wytwornicy piany z zaworem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim. 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/263/2018, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 
 

 
i) pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice (stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Zdzieszowice w kwocie 3156 zł z przeznaczeniem na zakup 
detektora wielogazowego oraz pilarki spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy. 

 
Brak uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/264/2018, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 
 

 
j) pomocy finansowej dla Gminy Strzeleczki –  (stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu), 
 
Pomoc finansowa dla Gminy Zdzieszowice w kwocie1860 zł z przeznaczeniem na zakup piły 
do cięcia szyb, zabezpieczenia poduszek powietrznych oraz narzędzia wielofunkcyjnego z 
przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarni 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Strzeleczki. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/265/2018, która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu. 
 

 
k) pomocy finansowej dla Gminy Strzeleczki –  (stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Strzeleczki w kwocie7500 z przeznaczeniem na zakup 
kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach. 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Strzeleczki. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/266/2018, która stanowi załącznik nr 19a do niniejszego protokołu. 
 
 
l) pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice –  (stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na zakup 
aparatu oddechowego wraz z sygnalizatorem bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ściborowicach. 
 
Brak uwag. 



9 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/267/2018, która stanowi załącznik nr 20a do niniejszego protokołu. 
 
 
m) pomocy finansowej dla Gminy Gogolin –  (stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Gogolin w kwocie 1200 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch 
butli zapasowych do aparatów powietrznych służących do ochrony dróg oddechowych dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. 
 
Brak uwag. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Gogolin. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/268/2018, która stanowi załącznik nr 21a do niniejszego protokołu. 
 
 
n) pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice –  (stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu), 
 

Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice w kwocie 1200 zł z przeznaczeniem na zakup 
urządzenia ratowniczego HOOLIGAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli. 
 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/269/2018, która stanowi załącznik nr 22a do niniejszego protokołu. 
 
 

Do obrad dołączył starosta Maciej Sonik; na sali obrad znajduje się 19 radnych. 
 

 
o) pomocy rzeczowej dla Gminy Walce –  (stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu), 
 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki zreferowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Aleksandra Gacek Dyrektora Wydziału Inwestycji 
i Mienia oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem skąd pochodzi przekazana kostka dla Gminy 

Walce? Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował, że została uzyskana podczas budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Brożec. Radny Mikus przypomniał, że część rozebranej kostki w Brożcu ma być wykorzystana 
na 005 km odcinku drogi powiatowej Brożec – Pietna na tzw. „betonówce” – w ramach testu 
ma zostać poszerzony odcinek drogi właśnie z wykorzystaniem pozostałej kostki brukowej. 
Wicestarosta poinformowała, że w tej chwili nie ma zabezpieczonych środków finansowych 
na ten cel, Zarząd będzie temat rozpatrywać po uzyskaniu ewentualnych środków tzw. 
oszczędności po przetargowych w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na innych 
drogach powiatowych. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Walce. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/270/2018, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 

 
p) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu –  (stanowi 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła emisję obligacji oraz towarzyszące tej 
procedurze zasady, a także wprowadzone decyzją Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
autopoprawki (stanowią załącznik nr 24a 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 Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 
obrad komisji. 

 
Radny Albert Macha poprosił aby raz jeszcze przedstawiono zaproponowane 

autopoprawki. Wyjaśnień udzielił skarbnik. 
 
 
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 18 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXV/271/2018, która stanowi załącznik nr 24b do niniejszego protokołu. 
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q) 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 25 do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała członkom rady przedmiotowy projekt 
uchwały wprowadzający zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 
wraz z zaproponowanymi przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego autopoprawkami (stanowią 

załącznik nr 25a 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 Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 
obrad komisji. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem do nowego projektu pn. „Bliżej rodziny i 
dziecka” II edycja prosząc o wyjaśnienie czy w ramach tego projektu są tylko jakieś plany? 
Czy już konkretne działania np. w związku z utworzeniem i prowadzeniem rodzinnego domu 
dziecka?  Wyjaśnień udzieliła Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki, głos w dyskusji 
zabrali w kolejności: radny Joachim Kamrad, radny Albert Macha, skarbnik Ilona 
Adamkiewicz, radny Albert Macha, wicestarosta, radny Albert Macha, wicestarosta (w tle 
radny Macha). 
 

 
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 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/272/2018, która stanowi załącznik nr 25b do niniejszego protokołu. 

 
 
r) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok –  (stanowi załącznik nr 26 

do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała członkom rady przedmiotowy projekt 
uchwały wprowadzający zmiany w budżecie wraz z zaproponowanymi przez Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego autopoprawkami (stanowią załącznik nr 26a 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 Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 
obrad komisji. 
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Brak uwag. 

 
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 zmiany budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2018 rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/273/2018, która stanowi załącznik nr 26b do niniejszego protokołu. 

 
 
s) projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” –  
(stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu), 

 

Iwona Jagoda – Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy poinformowała radnych, 
że przedstawiony materiał stanowi nowy projekt uchwały oraz szczegółowo omówiła zasady 
działania projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – 
II edycja”. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się za następującymi wątpliwościami do przedmiotowego 

projektu uchwały: jak „daleki” jest postęp prac w związku z podpisywaniem partnerstw? 
Oraz czy dochody i wydatki w zakresie projektu nie są zbyt szacowane na wyrost w 2017 
roku? Wyjaśnień udzieliła wicestarosta. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny 

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXV/274/2018, która stanowi załącznik nr 27a do niniejszego protokołu. 

 
 
Ad.9. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński w imieniu Pana Sylwestra Gidel Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla „Stare Osiedle” w Zdzieszowicach złożył do Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
interpelację w sprawie ruchu drogowego na ul. Góra Świętej Anny w Zdzieszowicach. 
 
Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Starosta Maciej Sonik poinformował, że udzielił odpowiedzi na zapytanie z ostatniej sesji 
Radnego Alberta Machy w sprawie podziału środków na dokształcanie pracowników 
starostwa w 2018 roku. 
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i zarządzanie 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem kiedy otrzyma odpowiedź na swoje zapytanie 
z ostatniej sesji dotyczące 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?”. Wicestarosta poinformowała, że odpowiedź wraz z mapką została rozdana 
wszystkim radnym przed sesją. Radny Albert Macha podziękował za rzetelnie przygotowaną 
odpowiedź jednak ma wątpliwość do dopłacania za aplikację radcowską pracownikowi 
starostwa, jeżeli jest wszystkim wiadome, że starostwo zatrudnia 2 radców prawnych, co do 
tej pory zdawałoby się było wystarczalne. Głos w sprawie zabrał starosta. Radny Joachim 
Kamrad zwrócił się z następującymi pytaniami do działalności międzysesyjnej zarządu: 23 
marca br. odbyło się spotkanie starosty z Burmistrzem Gogolina – w jakim celu?;  czego 
dotyczyły negocjacje w Narodowym Funduszu Zdrowia w Opolu w których udział wzięła 
wicestarosta i prezes KCZ, które odbyły się 29 marca br.; czego dotyczyła audycja Radia 
„Doxa” w Opolu w którym w dniu 19 kwietnia br. uczestniczyła wicestarosta? Odpowiedzi 
udzielili w kolejności starosta, wicestarosta, starosta. Radny Krystian Komander zwrócił się z 
pytaniem czy Zarząd Powiatu nie mógłby wspomóc Gminy Gogolin w negocjacjach przy 
kontrakcie na opiekę specjalistyczną leczniczą w związku z planem rozbudowy Domu 
Spokojnej Starości „śt). Barbary” w Kamionku – rozbudowa o ZOL. Starosta udzielił 
wyjaśnień. Radny Jerzy Mikus zwrócił się do dyrektora Aleksandra Gacek z informacją, że  w 
miejscowościach Żuzela i Kramołów zostały bardzo niestarannie i niechlujnie wykonane 
remonty cząstkowe. Głos w sprawie zabrali dyrektor Gacek, wicestarosta, radny Mikus, 
wicestarosta. 
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Salę obrad opuścił radny Dariusz Willim; na Sali obrad pozostało 18 radnych. 
 
Radny Albert Macha nawiązał do wypowiedzi starosty, który zapowiedział, że być może 
będzie zwołana sesja nadzwyczajna dla spraw związanych ze szpitalem, by zwołane sesje 
nadzwyczajne w sprawach tak istotnych dla powiatu i związanych z budżetem powiatu były 
poprzedzane wspólnym posiedzeniem komisji budżetowej tak aby szczegółowo zapoznać 
radnych z planowanymi przedsięwzięciami. Głos w sprawie zabrali w kolejności: starosta (w 
tle radny Macha), przewodniczący rady, starosta. Wicestarosta poinformowała o bieżących 
aktualnie wykonywanych zadaniach drogowych. Poinformowała również o zamknięciu drogi 
powiatowej do Kamienia Śląskiego, w dniach 26.04-18.05 będzie wymieniana według nowej 
technologii nawierzchnia ostatniego odcinka. Tylko autobusy i służby miejskie będą miały 
prawo przejazdu. 
 
 
Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący rady podziękował za nasadzenia wzdłuż ulicy Góra Św. Anny, a także 
przekazał następujące informacje: 

1. następna sesja planowana jest na 29 maja 2018 r. i będzie to tzw. sesja absolutoryjna, 
2. przypomnienie o składaniu oświadczeń majątkowych ze stanem na dzień 31.12.2017 r., 
3. zaproszenie na Krapkowicki Bieg Uliczny w dniu 1 maja br.;  
4. zaproszenie do obchodów  3-majowych o godz. 10:15 w Zdzieszowicach 

pod Pomnikiem Powstańców Śląskich; 
5. zaproszenie do obchodów  3-majowych o godz. 11:50 pod pomnikiem  ofiar wojen 

i przemocy w Krapkowicach; 
 

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

 
                   
 
 
        Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stanowi 

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


