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BR.0002.1.40.2018  
 

Protokół Nr XL 
Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 25 października 2018 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1406 i trwały do godz. 1956. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 18 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

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

Zgodnie z §33 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 
3013) nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego stanowi 

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

 
 

Ad.1.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum, 

 
Przewodniczący rady otwarł posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych 

radnych, zaproszonych gości oraz pracowników starostwa powiatowego.  
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 17 radnych, co stanowi 

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

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

protokołu), 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego 
w dniu 24 października br. przedłożył autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: 

• Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2019 - wyrażony w druku 10a) – otrzymali Państwo drogą elektroniczną, wersja 

papierowa przed Państwem na stołach, 

• Statutu Powiatu Krapkowickiego - wyrażony w druku 10b), 

• zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 

2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 - wyrażony 

w druku 10c), 
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• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok - wyrażony w druku 10d). 

 
Radny Albert Macha w imieniu Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej poinformował, 
że nie wyrażają zgody na wprowadzenie propozycji autopoprawek do budżetu, gdyż nie są 
w żaden sposób uzasadnione. Radny Macha argumentował, iż „dziura” w wynagrodzeniach 
nie powstała „wczoraj” i zapewne zarząd był wcześniej świadomy braków, można było 
spokojnie przewidzieć ten scenariusz, można było zwołać sesję jeszcze przed wyborami. 
Radny Macha nawiązał również do dostarczonego w dniu wczorajszym sprawozdania 
z działalności międzysesyjnej zawierającej dane z 4 miesięcy. Przewodniczący rady zwrócił się 
do radnego o sformułowanie wniosku ww. zakresie. Starosta wyjaśnił, że może radny Macha 
zgłosić wniosek o ściągnięcie z porządku obrad pkt 10d). Radny Albert Macha zaprotestował, 
gdyż Klub MN chce procedować nad zmianą budżetu ale nad projektem z dnia 15 września 
br. – bez autopoprawek z dnia 24 września br. Przewodniczący rady otwarł ww. temacie 
dyskusję udzielając głosu w kolejności: staroście, radnemu Krystianowi Komander, staroście, 
radnemu Joachimowi Kamradowi, radnemu Albertowi Macha, staroście. 
 
Radny Albert Macha zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
wyrażonego w druku 10c w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie wniosek radnego Machy, 
który w wyniku głosowania został odrzucony: 4 głosy za, 12 głosów przeciwko w obecności 
17 radnych.  
Przewodniczący rady przeprowadził reasumpcję głosowania, w wyniku którego wniosek 
radnego Alberta Machy został odrzucony: 5 głosów za, przy 12 głosach przeciwko. 
 
 

c) informacja o protokołach z XXXVII, XXXVIII, XXXIX Sesji, 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z sesji nr 37, 38 i 39 zostały dostarczone 
Radnym w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 37 z dnia 21 czerwca 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 

� protokół nr 38 z dnia 5 września 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag 

� protokół nr 39 z dnia 25 września 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

 
a) w dniu 26 czerwca br. wpłynęło sprawozdanie komisji rewizyjnej w zakresie kontroli- 

do wglądu w biurze rady; 
b) w dniu 24 lipca br. wpłynęło postanowienie komisarza wyborczego w Opolu w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Sollocha- do wglądu w biurze rady; 
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c) w dniu 27 lipca br. wpłynęło przewodniczącego rady pismo burmistrza Krapkowic 
z podziękowaniem zabezpieczenia kwoty 3.000.000 zł jako dotacji na realizację zadania 
„Rewitalizacje starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”; 

d) w dniu 31 lipca br. wpłynęło przewodniczącego rady pismo Burmistrza Krapkowic 
z prośbą o dodatkowe dofinansowanie zadania „Rewitalizacje starego mostu 
kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”; 

e) w dniu 7 sierpnia br. wpłynęło do wiadomości przewodniczącego rady pismo 
Burmistrza Gogolina z propozycją podjęcia współpracy gmin, powiatu krapkowickiego 
oraz województwa opolskiego  o wpisanie budowy dodatkowego mostu na rzece 
Odrze w rejonie Krapkowic i Gogolina do rządowego programu „Mosty dla regionów”; 

f) w dniu 28 sierpnia br. wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych Starosty 
Krapkowickiego i Przewodniczącego Rady przeprowadzona przez Wojewodę 
Opolskiego, analiza nie wykazała naruszeń przepisów prawa; 

g) w dniu 5 września br. Andrzej Małkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krapkowicach złożył podziękowania Radnym Powiatu Krapkowickiego za udzielenie 
dofinansowania zadania „Rewitalizacje starego mostu kolejowego oraz parku 
miejskiego w Krapkowicach”; 

h) w dniu 18 września br. wpłynęła do wiadomości przewodniczącego rady informacja 
Burmistrza Gogolina z deklaracją w partycypacji zadań  polegających na budowie 
2 ciągów pieszo – rowerowych; 

i) w dniu 18 września br. wpłynęło zawiadomienie nadzoru wojewody o wszczęciu 
postępowania wobec Uchwały Rady Powiatu w sprawie zgody na nabycie 
nieruchomości – w dniu 5 września odbyła się w tej sprawie sesja nadzwyczajna; 

j) w dniu 18 września br. wpłynęło zawiadomienie nadzoru wojewody o wszczęciu 
postępowania wobec Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r. – w dniu 5 września 
odbyła się w tej sprawie sesja nadzwyczajna; 

k) w dniu 21 września br. wpłynęło do wiadomości przewodniczącego rady pismo 
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wynagrodzeń pracowników socjalnych 
zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy 
rodzinie; 

l) w dniu 9 października br. wojewoda opolski przekazał oświadczenie majątkowe 
przewodniczącego rady celem publikacji w BIP-ie; 

m) w dniu 9 października wpłynęła analiza oświadczenia majątkowego przewodniczącego 
rady, która nie wykazała naruszeń przepisów prawa; 

n) w dniu 11 października br. wpłynęło sprawozdanie komisji rewizyjnej w zakresie 
kontroli - do wglądu w biurze rady. 

 
Nastąpiła część uroczysta sesji - Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński podziękował za cztery lata działalności Rady Powiatu Krapkowickiego V kadencji, 
które były dla Radnych Powiatu, Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych 
okresem bardzo pracowitym i owocnym oraz życzył wszystkim radnym zadowolenia 
i satysfakcji, pogody ducha na co dzień oraz wielu radosnych chwil w życiu osobistym 
i rodzinnym. Przewodniczący rady wręczył każdemu Radnemu wieczne pióro z imiennym 
grawerem.  
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Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta Maciej Sonik uzupełnił powyższą informację oraz złożył indywidulane dla każdego 
z radnych podziękowania za pracę w Radzie V Kadencji w latach 2014-2018. 
W temacie podziękowań za współpracę podczas ostatnich 4 lat V Kadencji głos zabrali 
w kolejności: Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu 
Albert Macha, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki, 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński, 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Helga Bieniusa. 
 

 

Ad.4.  INFORMACJA O WYNIKACH ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SKŁADANYCH 
WOJEWODZIE OPOLSKIEMU, PRZEWODNICZĄCEMU RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
I STAROŚCIE KRAPKOWICKIEMU (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński oraz starosta Maciej Sonik przedstawili informację 
o analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 rok. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.5. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ W ZAKRESIE KONTROLI – (stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu).  
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa omówiła przedmiotowy materiał. 
 
Brak uwag. 
 

 
Do obrad dołączył radny Mariusz Pieszkała; na sali obrad znajduje się 18 radnych. 

 
 
Ad.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 
(Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim) w 2018 roku – (stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu).  
 

Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcin Misiewicz na podstawie prezentacji 
multimedialnej (stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu) zreferował materiał 
w zakresie działalności KCZ w 2018 roku. Z pytaniami i opiniami głos w dyskusji zabrali 
w kolejności radny Albert Macha, Prezes Misiewicz, radny Macha, prezes KCZ, radny Krystian 
Komander, prezes Misiewicz, radny Komander, prezes KCZ, radny Jerzy Mikus, prezes 
Misiewicz, radny Macha, Prezes Misiewicz, przewodniczący rady, prezes KCZ, 
przewodniczący rady, radny Joachim Kamrad. 
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Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówiła informację w zakresie 
działań prozdrowotnych i edukacyjnych prowadzonych w Powiecie Krapkowickim w 2018 r. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
prezesa KCZ Marcina Misiewicza i Dyrektor Koryny Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali 
Informację o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. 

 
Ad.7. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU 
KRAPKOWICKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2017/2018  - (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu). 
 

1. Dyrektor ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach Iwona Medwid wyświetliła 
i omówiła prezentację multimedialną dotyczącą szkoły (stanowi załącznik nr 9a 

do niniejszego protokołu). Głos zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, dyrektor 
Medwid, radny Albert Macha, dyrektor Medwid. 

2. Dyrektor ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Wolfgang Schneider wyświetlił 
i omówił prezentację multimedialną dotyczącą szkoły (stanowi załącznik nr 9b 

do niniejszego protokołu). Głos zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, dyrektor 
Schneider, starosta, radny Albert Macha, dyrektor Schneider.  
 

Salę obrad opuściła radna Kinga Kaptur; na sali obrad pozostało 17 radnych. 
 
 

3. Dyrektor ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach Sabina Lasman wyświetliła i omówiła 
prezentację multimedialną dotyczącą szkoły (stanowi załącznik nr 9c do niniejszego 

protokołu). Brak uwag. 
4. Dyrektor ZS im. J Pawła II w Zdzieszowicach Małgorzata Nogalska wyświetliła 

i omówiła prezentację multimedialną dotyczącą szkoły (stanowi załącznik nr 9d 

do niniejszego protokołu). Głos zabrali w kolejności radny Albert Macha, dyrektor 
Nogalska, przewodniczący rady. 

5. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach Barbara Maicher 
wyświetliła i omówiła prezentację multimedialną dotyczącą poradni (stanowi 

załącznik nr 9e do niniejszego protokołu). Głos zabrał przewodniczący rady. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
inspektora wydz. Polityki Społecznej Tomasza Mierzwy oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem w jaki sposób wystarcza subwencja oświatowa 
na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół powiatowych? Biuro rady rozdało informację 
zawierającą odpowiedź na pytanie radnego Kamrada (stanowi załącznik nr 9f do niniejszego 

protokołu). Głos zabrała wicestarosta. 
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Starosta zabrał głos składając podziękowania radnemu Mariuszowi Pieszkale, 
przewodniczący rady wręczył pióro; głos zabrał radny Mariusz Pieszkała. 
 
Dyrektor Małgorzata Nogalska zabrał głos w temacie szkolnictwa powiatowego; w dyskusji 
udział wzięli radny Albert Macha, radny Ryszard Reszczyński, radny Macha, radny 
Reszczyński, radny Macha, radny Joachim Kamrad, wicestarosta, radny Krystian Komander, 
wicestarosta, przewodniczący rady. 
Godz.17:18. 

 
Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

 
 

Salę obrad opuścił radny Mariusz Pieszkała; na Sali obrad pozostało 16 radnych. 
 
 
O godzinie 17:39 nastąpiło wznowienie obrad. 
 
 
Ad.8. INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2018 
- (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).   
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla na podstawie prezentacji multimedialnej 
omówiła zadania wykonane na drogach powiatowych w 2018 roku. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
dyrektora wydziału inwestycji i mienia Aleksandra Gacek oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotową informację z dróg powiatowych. 
 

Głos w dyskusji zabrali w kolejności radny Jerzy Mikus, radny Joachim Kamrad, wicestarosta 
(w tle radny Kamrad), wicestarosta. 
 

 
Ad.9. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU – 
(stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).   
 

Przewodniczący rady poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 
2018 r. 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przytoczyła najważniejsze informacje dotyczące 
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą 
Nr XXXII/235/2017 w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet zawierający plan: dochodów 
w kwocie 44.821.670 zł, w tym: 
a) dochody bieżące – 40.667.014 zł, 
b) dochody majątkowe – 4.154.656 zł; 

wydatków w kwocie 52.450.475 zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące – 40.734.954 zł, 
b) wydatki majątkowe – 11.715.521 zł; 
2) przychodów – 8.688.969 zł; 
3) rozchodów – 1.060.164 zł. 

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu 
Krapkowickiego ustalono na kwotę 45.936.668 zł (w tym dochody bieżące – 41.782.862 zł 
oraz dochody majątkowe – 4.153.806 zł). Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r. 
wyniosły 24.387.667,22 zł, co stanowi 53,1% planu. Na tę kwotę składały się: 

1) dochody bieżące – 22.785.363,08 zł (93,4%); 
2) dochody majątkowe – 1.602.304,14 zł (6,6%). 

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 9.964.195 zł z tytułu: 
1) wolnych środków – 2.964.195 zł. Na koniec 2017 roku stan wolnych środków do 

wykorzystania w 2018 roku i w latach następnych wynosił 5.100.487,25 zł; 
2) obligacji komunalnych – 7.000.000 zł. Emisję obligacji i wykonanie przychodów z tego 

tytułu planuje się w II półroczu 2018 roku. 
Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2018 roku wynosiły ogółem 
2.369.932,53 zł, w tym: 
1) należności wymagalne w kwocie 571.582,28 zł, głównie z tytułu wieczystego 

użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, zwrotu kosztów usuwania i 
przechowywania porzuconych pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt 
ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 
nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki oraz nienależnie pobranych 
świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców; 

2) pozostałe należności – 1.487.269,20 zł, głównie z tytułu należnych Powiatowi 
Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 
należności z tytułu czynszu za najem nieruchomości, należności z tytułu odpłatności 
rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz nienależnie 
pobranych świadczeń z Funduszu Pracy; 

3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych – 311.081,05 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu 
w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności 
długoterminowych za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 
Skarbu Państwa w prawo własności. 

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2018 roku zmian, plan wydatków Powiatu 
Krapkowickiego ustalono na kwotę 54.840.699 zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r. 
wyniosły 25.738.644,99 zł, co stanowi 46,9% planu. Na kwotę tę składały się: 

1) wydatki bieżące – 19.888.400,59 zł (77,3%); 

2) wydatki majątkowe – 5.850.244,40 zł (22,7%). 
Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.578.482 zł, a wykonano w kwocie 668.871,41 
zł (42,4% planu). Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadania bieżące 
ustalony został na łączną kwotę 659.133 zł, a wykonany w kwocie 406.187,69 zł (61,6% 
planu). W II półroczu zostaną rozdysponowane środki w kwocie 95.000 zł, z przeznaczeniem 
na dotacje na projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu. 
W związku z tym, że żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie zwróciła się do 
Powiatu o pomoc finansową w obszarze kultury, niewydatkowana pozostała kwota dotacji 
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w rozdziale 92105 w wysokości 50.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 
12.988.329 zł (23,7% wydatków ogółem). Do końca I półrocza 2018 roku wydatki majątkowe 
wykonano w kwocie 5.850.244,40 zł (45,0% planu). Na dzień 30.06.2018 r. Powiat 
Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 7.096.618 zł, w tym z tytułu 
wyemitowanych w 2009 i 2017 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.130.000 zł 
oraz zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.966.618 zł. Umowę emisji obligacji komunalnych 
zawarto z: 
1) Bankiem DnB NORD Polska S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie 

w dniu 24 sierpnia 2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z 
terminem wykupu przypadającym na lata 2011 – 2023. Emisja obligacji miała na celu 
pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX – 
lecia; 

2) Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2017 r. Przedmiotowe 
obligacje zostały wyemitowane w 7 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 
2019 – 2025. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu na 2017 rok. 
Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę w kwocie 
2.076.700 zł na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach”. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2017 – 2026. 
Do końca 2018 roku przewidziano jeszcze dwie raty do spłaty w łącznej kwocie 100.082 
zł. W II półroczu 2018 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 
7.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku. 
Obligacje zostaną wyemitowane w 15 seriach z terminem wykupu przypadającym 
na lata 2019 – 2033. Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2018 
roku obejmują  wykup ósmej serii obligacji komunalnych w wysokości 860.000 zł oraz 
spłatę rat pożyczki w łącznej kwocie 100.082 zł. Na dzień 30.06.2018 r. Powiat 
Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań. 

Radny Albert Macha zwrócił uwagę na wysokie zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 
7.096.618 zł, które powinny być bardzo poważnie potraktowane podczas planowania 
budżetu powiatu na 2019 rok jak i na lata następne, radny zwrócił się z pytaniem jak została 
wykorzystana dotacja udzielona w wysokości 12.000 zł dla stowarzyszenia Klub Inteligencji 
Katolickiej w Opolu? Radny poruszył kwestię podziału kwot dotacji pomiędzy stowarzyszenia 
na wykonywanie zadań publicznych z różnych obszarów. Głos zabrał starosta, radny Joachim 
Kamrad.  
 
 
Ad.10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2019 (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla omówiła program, który precyzuje kierunek oraz formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, a także wskazuje, które zadania publiczne będą miały charakter 
priorytetowy dla powiatu w roku 2019. Wicestarosta zreferowała również autopoprawki (stanowią 

załącznik nr 12a do niniejszego protokołu).  Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego 
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co rocznie te same stowarzyszenia mają przydzielone najwyższe kwoty dotacji? Odpowiedzi udzielił 
starosta (w tle radny Albert Macha). Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem jaka jest różnica 
pomiędzy projektem pierwotnym a autopoprawką? Odpowiedzi udzieliła wicestarosta. 
 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XL/309/2018, 
która stanowi załącznik nr 12b do niniejszego protokołu. 
 
 

b) Statutu Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 
 

Starosta Maciej Sonik omówił projekt statutu, który powstał dzięki współpracy członków 
komisji doraźnej ds. zmian statutu z pracownikami starostwa. W dniu 16 października br. 
odbyło się posiedzenie ww. komisji, na którym zostały wprowadzone propozycje 
autopoprawek. Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o możliwość zgłaszania uwag 
do ww. projektu? 
§9 usunięcie ust. 8 i 9 oraz poprawa błędnie nadanej numeracji w ustępach. 
§15 w ust. 2 wykreślenie słów „i źródła ich pokrycia” 
§29 w ust. 2 zmiana na „wiceprzewodniczących” 

� Radna Helga Bieniusa zgłosiła następujące błędy: 
§27 w ust. 4 zmiana na „ustosunkowanie” 
zmiana gramatyczna z „ilość” na „liczba” w całym dokumencie. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego wraz z ww. 
propozycjami autopoprawek. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XL/310/2018, która stanowi załącznik nr 13c do niniejszego protokołu. 
 

 

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

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała członkom rady przedmiotowy projekt 
uchwały wprowadzający zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 
wraz ze zgłoszonymi propozycjami autopoprawek (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 oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały, bez omówionych propozycji autopoprawek. 
 
 
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 XL/311/2018, 
która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego protokołu 
 
 
d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok –  (stanowi załącznik nr 15 

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 15a do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały, bez omówionych propozycji autopoprawek. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem jak zostały rozdysponowane obligacje 
wyemitowane w grudniu 2017 roku w wysokości 1.000.000 zł jak została wykorzystana 
kwota 800.000 zł, którą wskazał Klub Mniejszości Niemieckiej przy radzie powiatu na zadanie 
termomodernizacji budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Górażdżach? Głos zabrali w 
kolejności skarbnik, starosta. Radny Macha nawiązał do zgłoszonej propozycji autopoprawki 
dotyczącej zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia pracownicze w starostwie. 
W dziale 75020 po miedzy 2017 a 2018 r. nastąpił wzrost o 13% co daje kwotę 891.000 zł. 
Radny zwrócił się z pytaniem jak traktowany jest budżet powiatu, jak wydatkowane są środki 
w obliczu tak wielu potrzeb inwestycyjnych, długoletnich przedsięwzięć, przy 13% wzroście 
wynagrodzeń. Przewodniczący  Klubu Mniejszości Niemieckiej przy radzie powiatu Albert 
Macha w imieniu członków klubu informuje, że nie popierają przedstawionych propozycji 
autopoprawek zarządu zgłoszonych na przeddzień sesji z obawy o dalsze losy budżetu 
powiatowego w latach następnych. Przewodniczący rady udzielił głosu w dyskusji 
w następującej kolejności” staroście, radnemu Macha, staroście, radnemu Macha (w tle 
starosta), wicestaroście, radnemu Macha, staroście. Radny Joachim Kamrad zwrócił się 
z pytaniem czy w kwocie zwiększającej wynagrodzenia o 640.000 zł są również 
wynagrodzenia dla nauczycieli szkół powiatowych? Głos zabrali w kolejności wicestarosta, 
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radny Albert Macha, członek zarządu Ryszard Reszczyński, starosta, wicestarosta, radny 
Macha, członek zarządu Ryszard Reszczyński, wicestarosta, radny Krystian Komander, 
starosta. 

 
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 12 głosami za przy 4 głosach przeciwko 

- uchwała Nr XL/312/2018, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad.11. Interpelacje radnych. 

 

Brak złożonych interpelacji.  
 
 
Ad.12. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radna Helga Bieniusa podziękowała Zarządowi w imieniu społeczności lokalnej  Gminy 
Zdzieszowice  i mieszkańców Żyrowej za wszystkie wykonane prace remontowe na drogach. 
Radna Monika Wąsik – Kudla w imieniu mieszkańców Jasionej i społeczności lokalnej Gminy 
Zdzieszowice podziękowała Zarządowi za prace wykonane na drogach. Radny Joachim 
Kamrad podziękował Zarządowi w imieniu społeczności lokalnej Gminy Strzeleczki oraz 
mieszkańców Zieliny i Kujaw za wykonanie prac remontowych na drogach. 
Starosta zaprosił radnych na spotkanie w dniu 12 listopada 2018 r., szczegółowe informacje 
radni otrzymają osobiście od starosty. 
 

Ad.13. Zamknięcie obrad. 

 
 

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

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 
              Józef Bukowiński 

 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XL Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2018 r. stanowi 

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


