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 BR.0002.1.36.2018  

 

Protokół Nr XXXVI 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 29 maja 2018 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1405 i trwały do godz. 1825. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 17 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: radny Piotr Solloch, Joachim Kamrad). 
 
 

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

protokołu), 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że włączył do porządku obrad  
po posiedzeniach Zarządów następujące  projekty uchwał: 
1. Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 24 maja br. przedłożył nowe projekty uchwały 

w sprawie: 

• projektu pn. ,,Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” – wyrażony w druku 8h) 

• projektu pn. ,,Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” – wyrażony 
w druku 8i),  

• zmiany Uchwały Nr II/21/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 
2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty 
Krapkowickiego - wyrażony w druku 8a), 
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• zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033, 
 

2. Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 24 maja br. przedłożył autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok – 
autopoprawka - wyrażona w druku 8k), 

 
3. Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 29 maja br. przedłożył nowy projekt uchwały 

w sprawie: 

• zmiany Uchwały Nr XXXV/271/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu  wyrażony w druku 8l), 

 
4. Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 29 maja br. przedłożył autopoprawki 

do projektów uchwał w sprawie: 

• skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2017 rok – autopoprawka 
wyrażona w druku 8e), 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok – autopoprawka - wyrażona 
w druku 8k). 

 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem skąd nazwa „nowy projekt uchwały” dla uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/271/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego 
 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu? Uchwała o obligacjach została podjęta na ostatniej sesji więc to 
powinna być „autopoprawka” podsumował radny Macha. Starosta udzielił wyjaśnień. 
 
Brak wniosków radnych. 
 
 

c) informacja o protokole z 34 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 35 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 35 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

 
a) w dniu 3 maja br. udział w uroczystościach z okazji obchodów 227. Rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zdzieszowicach oraz w Krapkowicach; 
b) w dniu 4 maja br. wpłynęło pismo Marszałka Województwa Opolskiego 

z zaproszeniem na spotkanie dotyczące zmiany liczby Radnych wybieranych w okręgu 
1 (z siedmiu mandatów na osiem – wzrost o 1 mandat)  i nr 2 (z 6 mandatów na 5 – 
spadek o 1 mandat); udział przewodniczącego rady w tym spotkaniu, które odbyło się 
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14  maja br.; konsekwencją jest przedstawienie w dniu dzisiejszym projektu uchwały 
rady wyrażonej w druku 8a  w sprawie opinii o podziale województwa opolskiego 
na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w danym okręgu wyborczym;   

c) w dniach 11 oraz 12 maja udział przewodniczącego rady wraz ze starostą, wicestarostą 
oraz radnymi w XI Gali Sportu „Polska biega” – Żyrowik 2018 w Żyrowej; 

d) w dniu 17 maja br. wpłynęło pismo Państwowej Komisji Wyborczej informujące 
o prowadzonej analizie podziałów powiatów i województw na okręgi wyborcze 
w zakresie ich zgodności z prawem – do wglądu w biurze rady; 

e) w dniu 28 maja br. wpłynęła opinia Regionalnej Izby Regionalnej w Opolu – RIO 
pozytywnie zaopiniowało wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krapkowickiego 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu 
Powiatu za 2017 rok. 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla poinformowała, iż jest przygotowana prezentacja 

multimedialna w związku z prośbą Radnego Alberta Machy na temat informacji ile osób 

skorzystało z dotacji dopłat do systemów proekologicznych w poszczególnych gminach – 
pytanie zadane  na Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu. Witold Rożałowski Dyrektor 
Gabinetu Starosty omówił prezentację multimedialną (stanowi załącznik nr 5a do niniejszego 

protokołu). Radny Albert Macha zwrócił uwagę na % przedstawianie danych, które stanowią 
tylko składowe i nie powinny odnosić się do całości budżetu. Wicestarosta wyjaśniła, 
że prezentacja została opracowana na podstawie uchwał budżetowych rad gmin i rady 
powiatu krapkowickiego z lat 2010-2018 udostępnionych na Biuletynach Informacji 
Publicznej. Radny Krystian Komander nawiązał do średniej absorpcji CO2  przez las sosnowy: 
20-30 t/ha, informując radnych,  że pole kukurydzy w stanie wegetacji wytwarza 5-cio krotnie 
więcej tlenu, niż inne rośliny uprawne, to pola kukurydzy są filtrami i płucami naszej planety 
dodał Radny Komander. 
 
Wicestarosta przedstawiła działania powiatu krapkowickiego w ramach 100 Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości (stanowi załącznik nr 5b do niniejszego protokołu). 
 
 
Ad.4.  Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2017 rok (stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach Dorota Dobiecka 

zreferowała powyższe sprawozdanie na podstawie prezentacji multimedialnej (stanowi 

załącznik nr 6a do niniejszego protokołu). 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
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Dyrektor DPS ANNA oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Domu 

Pomocy Społecznej ANNA za 2017 rok. 

 

Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem do zapisów dotyczących Centrum Usług 
Wspólnych: (…) „Nastąpił postęp techniczny, administracyjny i rozwój funkcjonalny DPS 
„ANNA” wsparty dobrą współpracą i realizacją postanowień porozumienia. Pracownicy DPS 
„ANNA” mogli korzystać z pomocy, kompetencji i doświadczenia kadry Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. (…)” czy wcześniej niczego nie było? Głos zabrała dyrektor 
Dobiecka. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem jakie zrealizowane projekty w związku 
z rozpoczęciem współpracy z Wydziałem Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach? Wicestarosta poinformowała, że do końca sesji radni otrzymają 
szczegółową informację na temat projektu „Usługi zdrowotne dla osób starszych z terenu 
Powiatu Krapkowickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 (załącznik nr 6b do niniejszego protokołu). Kolejne pytanie radnego Mikusa dotyczyło 
odpłatności za leki. Wyjaśnień udzielił dyrektor DPS.  Radna Helga Bieniusa wyraziła podziw 
i podziękowała za pracę dyrektorowi i wszystkim pracownikom za pracę wykonywaną całym 
sercem i osobistym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców „Domu”. Radny Albert Macha 
uznał sprawozdanie w części dotyczącej Centrum Usług Wspólnych za opisane 
z wyolbrzymieniem zasługi pracy CUW dla DPS-u, żenujące są podziękowania za wsparcie 
starosty, wicestarosty, czy pracowników CUW. Przecież wszystko wcześniej za dyrektora 
Różyckiego działało, funkcjonowało, nikt nie zgłaszał większych zastrzeżeń, zresztą teraz 
w dobie cyfryzacji nie trzeba jakoś szczególnie prosić  „rady i ludzi” o pomoc dodał radny 
Macha. Głos w temacie zabrała wicestarosta oraz dyrektor Dorota Dobiecka. 
 
 
Ad.5.  Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach za 2017 rok (stanowią załączniki nr 7 do niniejszego 

protokołu): 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 
Stroka omówiła powyższy materiał na podstawie prezentacji multimedialnej (stanowi 

załącznik nr 7a do niniejszego protokołu). 
 

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 Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2017 rok. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował Dyrektorowi oraz wszystkim 
pracownikom Powiatowego Centrum Zdrowia za ogrom pracy i serca jaki wkładają 
w funkcjonowanie jednostki na rzecz wyjątkowych mieszkańców Powiatu Krapkowickiego. 
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Ad.6.  Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON 

rehabilitacja zawodowa) za 2017 rok (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach Danuta Wieszala omówiła 
sprawozdanie z działalności za 2017 rok na podstawie prezentacji oraz filmu (stanowią 

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 
Danuty Wieszali Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozytywnie zaopiniowali 
Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON 

rehabilitacja zawodowa) za 2017 rok. 

 
Starosta poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń, zezwoleń dla 

cudzoziemców za okres od 1 stycznia 2018 r. do maja br. Dyrektor PUP Danuta Wieszala 
poinformowała, że maja dane do dnia 24 maja br. : 

1) Złożone oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez 
agencje zatrudnienia – 1466. 

2) Złożone oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez 
pracodawców – 685. 

3) Złożone wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową przez agencje zatrudnienia 
– 13. 

4) Złożone wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową przez pracodawców – 99. 
5) Wydane informacje starosty – 664. 
6) Środki przekazane do starostwa – 67.980 zł. 
� Wydane oświadczenia z podziałem na kraje: 

Ukraina – 1939 
Gruzja – 131 
Mołdawia – 42 
Rosja – 7 
Armenia – 1 
Białoruś – 31 

� Wydane zezwolenia: 
Ukraina - 112 
Starosta do uzupełnił o informację, że na dzień 31 grudnia 2017 roku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Krapkowicach było zarejestrowanych ogółem 1493 bezrobotnych, 
a złożono 2151 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi łącznie przez 
agencje zatrudnienia jak i pracodawców. 
 
Radna Helga Bieniusa wyraziła podziw, złożyła gratulacje i podziękowania za tak sprawnie 
i bardzo dobrze prowadzony urząd pracy. 

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. 
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Ad.7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w 2017 roku (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki omówiła powyższe sprawozdanie oraz 
przedstawiła film z działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwony Jagody - Jamioł oraz pozytywnie 
zaopiniowali Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w 2017 roku. 

 
Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem jakie czynniki wpłynęły, że budżet powiatu 
utracił w ostatnich latach 11 mln zł, nawiązując do 1-wszej części prezentacji. Radny Albert 
Macha zwrócił się do starosty z prośbą o przygotowanie zestawienia z 3 ostatnich lat - 
wysokości kwot jakie zostały przydzielane najważniejszym klubom sportowym. Radny zwrócił 
się również o wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację po za konkursem. 
Odpowiedzi udzielił starosta.  Radny Albert Macha poprosił o wyjaśnienie skąd taka różnica 
przy podziale dotacji: Unia Krapkowice 8.000 zł i KS Otmęt 30.000 zł. Głos w dyskusji zabrali 
w kolejności: starosta (w tle radny Macha), starosta, wicestarosta (w tle radny Macha), 
wicestarosta, radny Albert Macha (w tle wicestarosta), radny Albert Macha, wicestarosta, 
(w tle radny Macha), wicestarosta, starosta, radny Maciej Lisicki. 
 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany Uchwały Nr II/21/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Krapkowickiego 

(stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Przewodniczący rady omówił przedmiotowy projekt uchwały. Głos zabrał Starosta 
Krapkowicki Maciej Sonik. Radny Mariusz Pieszkała w wypowiedzi uznał za nieuprawnione 
karanie wszystkich samorządowców z winy premier Szydło, to jest ograniczenie roli 
samorządu, ograniczenie roli radnych, blamaż rządu polskiego i „nie będę brał udziału 
w głosowaniu” zakończył wypowiedź radny.  Radny Albert Macha wyraził wątpliwość jak 
zagłosować przy tym projekcie uchwały i omawianym temacie, gdyż rząd zmusza samorząd 
do decyzji, odbierając mu prawo do samorządności. Radny Krystian Komander przychylił się 
do głosów przedmówców informują, że będzie głosował przeciw. Radny Albert Macha 
zwrócił się z pytaniem czy dotychczasowe składowe wynagrodzenia starosty były 
na najwyższych szczeblach? I co z wysługą lat w takim przypadku? Głos zabrał starosta, radny 
Albert Macha, starosta (w tle radny Albert Macha), starosta, radny Sławomir Rowiński, radny 
Wojciech Kowalski, radny Mariusz Pieszkała, przewodniczący rady, mecenas Urszula 
Kolasińska, radny Ryszard Reszczyński. 
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Godz. 16:27. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 5 min  przerwę w obradach. 
 
 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:35. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/2014 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego dla Starosty Krapkowickiego. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała nie została przyjęta; w głosowaniu wzięło udział 
16 radnych (starosta wyłączył się z głosowania) 1 głos za, 1 głos przeciwko, 14 głosów 

wstrzymujący się. 
 

Mecenas Urszula Kolasińska przypomniała, że 19 maja br. weszło w życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie 
z wprowadzonym Rozporządzeniem od 1 lipca 2018 r. obniżeniu ulegają wynagrodzenia 
samorządowców. W związku z tym Rada Powiatu Krapkowickiego jest zobowiązana 
do podjęcia niniejszej uchwały i ustalenia nowych, wynikających z Rozporządzenia 
składników wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego i ma czas do 1 lipca br. W innym 
przypadku zapewne sprawą tą zajmie się wojewoda opolski. 
 

b) opinii o podziale województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia 

ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu 

wyborczym (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przedstawił radnym przedmiotowy projekt uchwały.  

W dniu 7 maja 2018 roku wpłynęło pismo Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa 
Opolskiego informujące o zmianie liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 
czyli miasto Opole i powiat opolski (z siedmiu mandatów na osiem – wzrost o 1 mandat) 
i okręgu nr 2 czyli powiat kluczborski, powiat namysłowski, powiat oleski (z sześciu  
mandatów na pięć – zmniejszenie o 1 mandat). Zatem podział województwa opolskiego na 
okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym po zmianie, przedstawia się następująco: 
 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgów wyborczych Liczba radnych 
wybieranych do Sejmiku 

Województwa Opolskiego 

1 miasto Opole 
powiat opolski 

8 

2 powiat kluczborski 
powiat namysłowski 

5 
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powiat oleski 

3 powiat kędzierzyńsko – kozielski 
powiat strzelecki 

5 

4 powiat głubczycki 
powiat krapkowicki 
powiat prudnicki 

5 

5 powiat brzeski 
powiat nyski 

7 

 

Wprowadzona zmiana została ustalona z jednolitą normą przedstawicielstwa obliczoną przez 
podzielenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę radnych wybieranych do sejmiku 
województwa w każdym z okręgów. 

 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie opinii o podziale województwa opolskiego na okręgi 

wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 

w danym okręgu wyborczym. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXXVI/275/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
 
 

c) pozbawienia drogi nr 1446 O kategorii drogi powiatowej (stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. Proponuje się pozbawienia drogi nr 1446 O relacji Kromołów – Jarczowice (działki 
nr 701 a. m. 6, częściowo nr 831 a. m. 6, nr 766 a. m. 6 i częściowo nr 763 a. m. 6 obręb 
Ściborowice, gmina Krapkowice oraz nr 42/2 a. m. 7, nr 63 a. m. 7, nr 144 a. m. 7 i nr 366 a. 
m. 1, obręb Kromołów, gmina Walce) kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym 
wyłączeniem tej drogi z użytkowania. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1446 O kategorii drogi 

powiatowej. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVI/276/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
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d) pozbawienia drogi nr 2141 O kategorii drogi powiatowej (stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. Radny Jerzy Mikus zauważył, że Gmina Krapkowice w tym przypadku wydała opinię 
negatywną. Opinia jest dla rady powiatu niewiążąca, odpowiedzi udzielił dyrektor Gacek. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 2141 O kategorii 

drogi powiatowej. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVI/277/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 

 
e) skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2017 rok  (stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu), 
 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały wraz 
ze zgłoszonymi autopoprawkami (stanowi załącznik nr 13a 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 jednakże 
ze względu na brak materiałów nie zaopiniowano przedmiotowego projektu uchwały. 
 
 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Krapkowickiego za 2017 rok. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVI/278/2018, która stanowi załącznik nr 13b do niniejszego protokołu. 

 
 

f) sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Krapkowickiego za 2017 r. (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 

 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła przedmiotowy projekt uchwały, 

poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawiła 
autopoprawki Zarządu, które stanowią uchwałę zarządową, a wymagane jest przedstawienie 
ich Radzie (stanowią załącznik nr 14a do niniejszego protokołu).  
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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 Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu jednakże 
ze względu na brak materiałów nie zaopiniowano przedmiotowego projektu uchwały. 

 
 
Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie 

Powiatu zabrał głos w imieniu klubu radnych wyrażając niedosyt w realizacji zadań 
majątkowych założonych na 2017 rok, zwracając głownie uwagę na niezrealizowane zadanie 
termomodernizacji Zakładu Opieki Leczniczej w Górażdżach. Sprawozdanie nie zawiera 
żadnych informacji o planach w zakresie ZOL-u. Kolejny poruszony temat to zrobione 
„rzutem na taśmę” obligacje, wyemitowane dopiero w grudniu 2017 r. Zadanie 
termomodernizacji budynku ZOL nie miało możliwości być zrealizowane! Klubu Radnych 
Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu wstrzyma się od głosu poinformował radny 
Albert Macha. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2017 r. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXVI/279/2018, która stanowi załącznik nr 14a 
do niniejszego protokołu. 

 
 
Godz. 16:52. 

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

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:57. 
 
 

g) absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego za 2017 rok (stanowi załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu), 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa poinformowała, że Uchwałą Nr 1/2018 
z dnia 11 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krapkowickiego pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2017 
rok (w 4 osobowym składzie – 2 głosy za, 1 głos przeciwko, 1 głos wstrzymujący się) oraz 
wniosła do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu 
za 2017 rok. Dnia 11 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania wniosku o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu. W dniu 28 maja br. wpłynęła Uchwała Nr 288/2017 Składu Orzekającego w Opolu 
nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 rok – RIO wydało 
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pozytywną opinię w sprawie powyższego wniosku. Przewodniczący rady Józef Bukowiński 
zwrócił się z pytaniem czy ma zostać odczytana opinia RIO? Radni zaprzeczyli, gdyż każdy 
zapoznał się z ww. dokumentem już wcześniej. 

 
Radny Albert Macha Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie 

Powiatu zabrał głos w imieniu klubu radnych. Wykonanie za 2017 rok zostało przez klub MN 
przeanalizowane pod kontem realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych, gdzie po raz 
kolejny nie zostało zrealizowane zadanie związane z termomodernizacją Zakładu Opieki 
Leczniczej w Górażdżach, które miało poprawić komfort życia mieszkańców placówki 
i wprowadzić np. oszczędności w poborze energii. Zadanie to weszło do budżetu – po 
interwencji klubu radnych MN – do budżetu na 2017 roku, MN wskazało źródło 
finansowania – z przewidywalnych wolnych środków. Co się stało, co stanęło 
na przeszkodzie by uruchomić procedury przetargowe? Zadanie całkowicie zniknęło 
z budżetu powiatu na 2018 rok, 1.000.000,00 z wyemitowanych obligacji w grudniu 2017 
roku zostanie przeznaczony na remont dachu w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, 
a nie na termomodernizację ZOL-u. Takiego braku empatii w powiecie jeszcze nie było 
kontynuował radny Macha, nie są zabezpieczone potrzeby  najbardziej dotkniętych 
i schorowanych mieszkańców powiatu, latem jest w budynku bardzo gorąco, znowu zimą 
zimno. Radny Albert Macha przypomniał, że były różne możliwości sfinansowania tego 
zadania inwestycyjnego, była wystarczająca ilość środków własnych, można było sięgnąć 
do WIOS-iu, lub zrobić oszczędności na funduszu płac czy na promocji powiatu. Klub 
Radnych MN nie popiera takich działań zakończył wypowiedź Albert Macha Przewodniczący 
Klubu Mniejszości Niemieckiej przy radzie powiatu. 

Maciej Sonik Starosta Krapkowicki nawiązał do wypowiedzi radnego Alberta Machy 
i zaprotestował przeciwko demagogicznej retoryce o fatalnych warunkach w ZOL-u. Starosta 
przyznał, że to najsłabszy punkt realizacji całego budżetu, ale nie dlatego, że Zarząd nie 
chciał dobrze dla jego mieszkańców. W 2011 roku Zarząd wycofał zadanie z budżetu, teraz 
ponownie podjął taki krok, ale wynika to z faktu, że cały czas rozważane są różne koncepcje 
a w chwili obecnej jest najprawdopodobniej najlepsza koncepcja, o której niestety jeszcze 
ze względu na prowadzone rozmowy nie mogę Państwa poinformować dodał starosta. Głos 
zabrała Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki przypomniała radnym jak w chwili 
obecnej ewoluuje służba zdrowia w Polsce, cały czas zmieniają się przepisy, uwarunkowania, 
wymagania, zasady finansowania. Dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego w obecnej dobie 
kolejnych cięć środków finansowych dla małych szpitali, priorytetem jest rozwój 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia, budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, bez 
szpitala nie będzie również ZOL-u dodała wicestarosta. Przewodniczący Rady Józef 
Bukowiński w temacie udzielił głosu w kolejności: staroście, radnej Heldze Bieniusie, 
staroście (w tle radny Albert Macha), staroście, radnemu Albertowi Macha, radnemu 
Mariuszowi Pieszkale, wicestaroście, staroście, radnemu Krystianowi Komander, staroście, 
wicestaroście, radnemu Albertowi Macha, staroście, przewodniczący rady, wicestaroście, 
wiceprzewodniczącemu rady Sławomirowi Rowińskiemu. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego za 2017 rok. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 4 głosach przeciwko - 
uchwała Nr XXXVI/280/2018, która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 
 
Głos zabrał starosta dziękując radnym za okazanie zaufania i udzielenie absolutorium dla 
pracy Zarządu, Skarbnika, dyrektorów wydziałów i jednostek oraz wszystkim pracownikom. 

 
 

Salę obrad opuścił radny Dariusz Willim; pozostało na Sali 16 radnych. 
 
 

 
h) projektu pn. ,,Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” (stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł omówiła przedmiotowy 
projekt uchwały. 

 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. ,,Ludowe inspiracje kulinarne Krainy 

św. Anny”. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVI/281/2018, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 
 

 
i) projektu pn. ,,Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” (stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł omówiła przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy w ostatnim czasie nie podejmowała rada 
podobnego projektu? Głos zabrała dyrektor Jamioł. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. ,,Nasza mała ojczyzna, 

naszym dziedzictwem kulturowym”. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVI/282/2018, która stanowi załącznik nr 17a 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 18 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 18a 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 jednakże 
ze względu na brak materiałów nie zaopiniowano przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 XXXVI/283/2018, która stanowi załącznik nr 18b do niniejszego protokołu. 
 
 
k) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok –  (stanowi załącznik nr 19 

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 19a i 19b 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 bez zgłoszonych autopoprawek gdyż radni nie 
posiadali w wersji papierowej omówionego materiału. 
 
Głos w dyskusji nad wprowadzonymi zmianami w budżecie zabrali w kolejności: radny Albert 
Macha, skarbnik, radny Jerzy Mikus. 
 

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 XXXVI/284/2018, która stanowi załącznik nr 19c do niniejszego protokołu. 
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l) zmiany Uchwały Nr XXXV/271/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu –  (stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu przypomniała radnym, że uchwała w sprawie emisji 
obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została podjęta przez radę 
na ostatniej sesji w dniu 26 kwietnia. Obecnie zaproponowana zmiana - zmienia 
oprocentowanie obligacji. Do jego wyliczenia przyjmuje się stopę oprocentowania WIBOR-
6M, która aktualnie jest niższa niż WIBOR-1R. Ponadto wydłuża się ostateczny termin emisji 
obligacji do dnia 31.12.2018 r. 
Radny Albert Macha zauważył, że dokładnie tak wyglądał pierwotny projekt uchwał, który 
przed pojęciem przez Radę został jeszcze zmieniony autopoprawką Zarządu. 

 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/271/2018 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVI/285/2018, która stanowi załącznik nr 20a do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.9. Interpelacje radnych. 

 

Radny Krystian Komander złożył interpelację dotyczącą informacji prasowej nt. przebudowy 
ostatniego odcinka drogi 1831 O między Gogolinem a Kamieniem Śląskim zwracając 
się z pytaniem czy prawdą jest, że powiat jako inwestor pozwolił wykonawcy na całkowite 
zamknięcie drogi, a tym samym został złamany zapis „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia” czym powiat naruszył zasadę konkurencyjności. 
 
 
Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem kiedy zakończy się zadanie pn. remont 
starostwa? Gdyż na piętrach w środku budynku stoją nadal nieotynkowane ściany, które 
wzbudzają u mieszkańców różne odczucia. Starosta poinformował, że remont jest już 
ukończony, radny Albert Macha zwrócił się o pisemne udzielenie precyzyjnej odpowiedzi 
jakie zostały poniesione koszty w związku z remontem starostwa. Głos zabrał starosta. 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy są podjęte działania w związku z ewentualna 
sprzedażą budynku „PCM-u”? głos w dyskusji zabrali w kolejności: starosta, radny Albert 
Macha, starosta (w tle radny Macha), starosta (w tle radny Macha), starosta, 
przewodniczący rady, starosta. Radna Helga Bieniusa podziękowała staroście, wicestaroście, 
przewodniczącemu rady, radnej Irenie Pachowicz oraz radnemu Wojciechowi Kowalskiemu 
za pomoc w organizacji oraz udział w Żyrowiku 2018. Radny Mariusz Pieszkała zwrócił 
się z pytaniem do projektu pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” 
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w ilu sztukach przewidywane jest wydanie przewodnika turystycznego w ramach realizacji 
projektu? 500 szt. odpowiedziała dyrektor wydziału RW. Radny Jerzy Mikus zwrócił 
się z pytaniem czy na drogach powiatowych w gminie Walce są zakończone i odebrane prace 
remontowe? Głos zabrała wicestarosta. 
 
 

Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 
 

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

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r. stanowi 

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


