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Protokół Nr VII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 28.05.2015 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1550. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 18 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

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

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

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

 
 
Ad.1.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum; 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył 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 (nie ma radnych Mariusza Pieszkały oraz Krystiana Komander). 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku obrad, 
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Brak uwag. 

 
c) informacja o protokole z IV Sesji, 

 
Protokół z ostatniej sesji dostarczony został w postaci elektronicznej;  
protokół nr 6 z dnia 30 kwietnia 2015r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc uwag. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 
a) w dniu 5 maja br. wpłynęło zaproszenie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej do uczestnictwach w obchodach zaplanowanych na dzień 19 maja br.; 
b) w dniu 5 maja br. wpłynęło zaproszenie Związku Harcerstwa Polskiego do udziału 

w debacie „Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania dla współpracy 
międzynarodowej w regionie” - na dzień 12 maja 2015 r.; 
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c) w dniu 5 maja br. wpłynęło zaproszenie Przewodniczącego Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernarda Gaida na koncert w dniu 
29 maja br. do Bazyliki na Górze Św. Anny; 

d) w dniu 5 maja br. wpłynęło zaproszenie Przewodniczącego Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernarda Gaida na  V Festiwal Kultury 
Mniejszości Niemieckiej w dniu 26 września br. we Wrocławiu; 

e) w dniu 8 maja br. wpłynął protokół pokontrolny nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej w związku 
z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima 
w Krapkowicach  - do wglądu w Biurze Rady; 

f) w dniu 26 maja wpłynęło zaproszenie na uroczystość XV-lecia nadania Zespołowi Szkół 
w Zdzieszowicach im. Jana Pawła II oraz zjazd dyrektorów, którym patronuje św. Jan 
Paweł II w dniu 17 czerwca br.; 

g) kolejna sesja  tzw. absolutoryjna zaplanowana jest na ostatni czwartek miesiąca czerwca 
tj. 25-go  - na godzinę 14:00. 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta w uzupełnieniu do informacji z działalności międzysesyjnej Zarządu zakomunikował 
o wpłynięciu odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo starosty z dnia 6 maja 2015 r w sprawie 
utworzenia bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego informujące, 
że w ostatnim czasie podjęto działania związane z procesem zakupu dodatkowych 
śmigłowców, a co za tym idzie z ewentualnym utworzeniem nowych baz HEMS; informacja 
została rozdana radnym oraz stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 
Radny Albert Macha w powyższym punkcie porządku obrad zwrócił się z następującymi 
pytaniami: 
1. z czego wynika kwota 126.000 zł, którą przeznaczono na wydatki remontowe na drogach?  
2. dlaczego nie ma zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Ireny Mocek? 
3. jakie zmiany wprowadzono w preliminarzu? 
4. kto uzyskał dofinansowania na realizację zadań objętych pilotażowym programem 

„Aktywny Samorząd” w roku 2015 w ramach modułu II? Ile osób otrzymało 
dofinansowanie? – dopytał radny Jerzy Mikus. 

Starosta Maciej Sonik w odpowiedzi na drugie pytanie poinformował, że dyrektor Mocek ma 
umowę do końca sierpnia br. a zwolnienie z godzin będzie obowiązywać na rok szkolny 
2015/2016; w odniesieniu do zapytania nr 4 przypomniał, że program Aktywny Samorząd 
obejmuje w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym, Powiat na realizację w/w modułu uzyskał łączną kwotę 29.578,00 zł; 
w ramach programu zakwalifikowało się jedenaście wniosków, rozdysponowano pełną 
kwotę zakończył starosta. 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot udzieliła odpowiedzi w kolejności na pytanie 
nr jeden: przytaczając zmiany wprowadzone do uchwały nr 54/2015 Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie opracowania planu prac związanych 
z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2015 roku gdzie uchwała wprowadza aktualizację 
planu prac związanych z zarządzeniem drogami powiatowymi w roku budżetowym 2015; 
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obejmuje ona zakres prac w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego: zwiększa się ogólną kwotę na prace związane z zarządzaniem drogami 
powiatowymi z 706 750 zł na 832 750 zł - uzyskane 126.000 zł pochodzą z utrzymania 
zimowego; w związku z powyższym tworzy się zadanie remontowe na terenie Gminy Walce 
pn. „Remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie”, na które przeznacza się 
kwotę  20.000 zł; tworzy się zadanie remontowe na terenie Gminy Krapkowice 
pn. „Wymiana uszkodzonej bariery drogowej przy ulicy Kozielskiej w Żywocicach”, na które 
przeznacza się kwotę 40.000 zł; zwiększa się kwotę na nieprzewidziane remonty i awarie 
z kwoty 37 934,74 zł na kwotę 104 059,84 zł; głos w sprawie zabrał radny Albert Macha. 
Wicestarosta nadmieniła, iż przesunięcie środków w preliminarzu dotyczyło zadania 
z zakresu kultury – „Dzień bibliotekarza”. 
Radny Jerzy Mikus przypomniał, że na zeszłej sesji pytał o uchwałę tzw. remontową drogi, 
poprosił o jej udostępnienie. Starosta skierował radnego do Biura Rady po uchwałę Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego Nr 54/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu 
prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2015 roku. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy/ PFRON rehabilitacja 

zawodowa - za rok 2014 (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

 Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach Brygida Piosek 
na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła powyższą informację, która stanowi 
załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się z wyjaśnieniami wicedyrektora 
PUP nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności  
Powiatowego Urzędu Pracy/ PFRON rehabilitacja zawodowa - za rok 2014. 
 
Radny Ryszard Reszczyński zwrócił się z pytaniem, w której grupie spadło bezrobocie? 
Wicedyrektor Brygida Piosek w odpowiedzi nawiązała do stanu z dnia 31 grudnia 2014 rok, 
który przedstawia poniższa tabela: 

Wiek Liczba bezrobotnych 

Ogółem Liczba % Kobiet % 

18 – 24 460 19,7 285 20,4 

25 – 34 604 25,8 417 29,9 

35 – 44 439 18,7 294 21 

45 – 54 474 20,3 276 19,7 

55 – 59 248 10,6 112 8 

60 – 64 115 4,9 14 1 

Razem 2340 100 1398 100 
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oraz poinformowała, iż obecnie w każdej z grup nastąpił spadek bezrobocia od 16-19%. 
 
Komentarz oraz podziękowania dla całego zespołu Powiatowego Urzędu Pracy w 
Krapkowicach za wykonaną pracę oraz przedstawione Sprawozdanie z działalności  

Powiatowego Urzędu Pracy/ PFRON rehabilitacja zawodowa - za rok 2014 wygłosił 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński. 
 
 
Ad.5.  Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” za rok 2014 (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach Beata Kostyra  
na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła powyższe sprawozdanie, które stanowi 
załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora DPS 
ANNA oraz odbytej wizytacji „domu” nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie 
zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” za rok 2014.  
 
Radny Piotr Solloch zwrócił się z pytaniem z jakiego tytułu DPS płaci podatek dochodowy 
i skąd zwrot w wysokości 96 zł? z czego wynikają 2 dodatkowe miejsca dla pacjentów w DPS? 
oraz ile % potrącane jest z emerytury pensjonariusza? 
Dyrektor Beata Kostyra poinformowała, iż podatek dochodowy od mieszkańca terminowo 
wpłacany miesięcznie do Urzędu Skarbowego zaprocentował nagrodą w wysokości 95 zł. 
Z renty pensjonariusza potrącane jest 70%, różnicę dopłaca miejski lub gminny ośrodek 
pomocy społecznej – jeżeli nie wyraża zgody wówczas rodzina. Radny Joachim Kamrad 
zwrócił się z pytaniem od kiedy i jak zostały wygospodarowane 2 dodatkowe miejsca w DPS? 
W odpowiedzi dyrektor przypomniała radnym, że na sesji w dniu 26 marca br. radni podjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 
w Krapkowicach gdyż Wojewoda Opolski wydał decyzję o przydzieleniu 2 dodatkowych 
miejsc w DPS ANNA, w 2014 roku były to 22 miejsca od 11 lutego 2015 roku są 24 miejsca 
dla pensjonariuszy, które powstały z pomieszczeń do rehabilitacji, były 3 pomieszczenia, 
pozostało 1.  
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem ile DPS otrzymuje na utrzymanie pacjentów 
przyjętych według „starych” zasad przypominając, że w ośrodku przebywa jeszcze 
2 pacjentów na ww. zasadach. Dyrektor w komentarzu nadmieniła, iż jest to kwota 1889 zł, 
pozostała różnica pokrywana jest z renty lub MOPS-u/POS-u lub dopłaca rodzina, średni 
koszt całkowity utrzymania mieszkańca wynosi 2990 zł. 
 
Komentarz oraz podziękowania dla całego zespołu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” za 
wykonaną pracę oraz przedstawione Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej 

“ANNA” za rok 2014  oraz wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński. 
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Ad.6. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie za rok 2014 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu 

pieczy zastępczej (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiła Radnym powyższe 
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora 
PCPR -u nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności 

oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 wraz 

z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.  
 
Radny Albert Macha w imieniu Radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej zaapelował 
do Zarządu Powiatu Krapkowickiego o podjęcie działań mających na celu utworzenia 
mieszkań chronionych i Ośrodków Interwencji Kryzysowej,  popierając tym samym potrzeby 
zgłaszane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. W nawiązaniu 
do powyższej wypowiedzi dyrektor PCPR-u nadmieniła, iż rozmowy z Zarządem ww. kwestii 
cały czas trwają, jednostka wystąpi z konkretnym wnioskiem do projektu budżetu na 2016 
rok o utworzenie mieszkań chronionych oraz o uruchomienie Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej. Starosta potwierdził, iż rozmowy trwają i są rozważane różne możliwości w tym 
również zagospodarowanie nieruchomości, w których posiadaniu jest powiat. Radny Jerzy 
Mikus zwrócił się z pytaniem czy jest prowadzony „monitoring” osób opuszczających pieczę 
zastępczą oraz ilu koordynatorów jest zatrudnionych? W chwili obecnej PCPR zatrudnia 
2 koordynatorów; dyrektor w komentarzu szczegółowo wyjaśniła, iż pełnoletnim 
wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, zakłady poprawcze oraz rodziny zastępcze, przysługuje pomoc pieniężna 
na kontynuacje nauki (dla osób znajdujących się w przedziale wiekowym 18 – 25 lat, które 
kontynuują naukę w różnych typach szkół) oraz pomoc na usamodzielnienie w formie 
pieniężnej i na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W powiecie krapkowickim w 2014 r. 
pomoc w procesie usamodzielnienia udzielana była 17 pełnoletnim wychowankom 
opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze (11 z placówek opiekuńczo - 
wychowawczych, 5 z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 1 ze specjalnego ośrodka 
wychowawczego). Udzielona pomoc dla wychowanków opuszczających ww. placówki miała 
przede wszystkim charakter finansowy i dotyczyła: 

� wypłacania miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków 

w łącznej wysokości 37.506,88 zł;  

� pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 wychowanków w łącznej wysokości 31.317 zł; 

� pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 6 wychowanków w wysokości 15.941 zł, 

W 2014 r. łączne wydatki na te cele wyniosły 84.764,88 zł. 

Komentarz oraz podziękowania dla całego zespołu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach za całoroczna pracę i przedstawione Sprawozdanie z działalności oraz 

efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 wraz z zestawieniem 
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potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej wygłosił Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński. 
 
 
Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 
a) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 

 
Brak uwag. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 

rok. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr VII/56/2015, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.9. Interpelacje Radnych.  

 
Radny Albert Macha wygłosił interpelację w związku z trwającym w powiecie projektem 
pn. „Szansa na rozwój bez barier II”. Przewodniczący Rady zakomunikował aby radny złożył  
interpelację na piśmie. 
 

 

Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Tomasz Świstuń zwrócił się z pytaniem jaki rodzaj transportu będzie zapewniać linia 
kolejowa nr 316 Krapkowice – Prudnik? Starosta Maciej Sonik udzielił szczegółowej 
odpowiedzi informując przede wszystkim, iż prowadzone prace są niezależne od Powiatu, 
będzie to ruch towarowy i turystyczny. 
 

Do obrad dołączył radny Krystian Komander; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 
Głos zabrał radny Piotr Solloch, który w komentarzu złożył życzenia radnym oraz 
pracownikom starostwa z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.  Przewodniczący rady 
udzielił głosu w kolejności staroście (w tle radny Piotr Solloch), wicestaroście. 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem o koszty uczestnictwa wicestarosty w wyborach 
Miss Polski Opolszczyzny 2015, które odbyły się na Zamku w Mosznej, a także zainteresował 
się czy Zarząd Powiatu Krapkowickiego podjął prace nad poszerzeniem parkingu przed 
przychodnią Krapkowickiego Centrum Zdrowia przy ulicy Szkolnej w Krapkowicach? 
Wicestarosta wymieniła co zostało zakupione dla laureatek konkursu Miss Polski 
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Opolszczyzny 2015: 2 walizki podróżne, 4 kuferki kosmetyczki oraz i 6 kwiatków; 
w odniesieniu do zwiększenia ilości miejsc parkingowych przed ww. przychodnią głos zabrał 
starosta informując, iż zakres prac nie jest w kompetencji Powiatu gdyż  jest to teren Gminy 
Krapkowice;  w dalszej kolejności głos zabrali: radny Albert Macha, wicestarosta, radny 
Albert Macha, starosta, radny Albert Macha. 
 
 
Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

 
 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


