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Protokół Nr XVIII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 24.04.2012 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego 

w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 15
15

 i trwały do godz. 18
50

. 

W sesji uczestniczyło ogółem 18 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 

starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według listy obecności, która 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego  

stanowi załącznik do protokołu  (CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach. 

 

Ad.1.  Sprawy regulaminowe. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 

posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, gości oraz pracowników 

starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 16 radnych 

co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 

uchwał (nie ma radnych: Marka Pietruszki, Mariusza Pieszkały, Haralda Brola). 

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

Starosta zgłosił zmiany do porządku obrad: 

• pkt w porządku obrad 6i) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2012 rok – autopoprawka z dnia 23.04.2012 r., 

• pkt w porządku obrad 6j) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XIV/106/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowe – autopoprawka z dnia 23.04.2012 r.; 

 

• dodatkowy projekt uchwały: 

 

pkt 6k) projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XVII/99/2008 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008r.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 

„Lepszy Start” – projekt uchwały z dnia 23.04.2012 r., 

 

Do obrad dołączył radny Marek Pietruszka; na sali obrad jest 17 radnych. 

 

Przewodniczący rady wobec braku dalszych propozycji wprowadzania zmian w porządku 

obrad zarządził przystąpienie do głosowania wniosków złożonych przez starostę.   

 

W wyniku głosowania w obecności 17 radnych przyjęto jednomyślnie zmianę 

w porządku obrad. 
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Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji Rady 

Powiatu Krapkowickiego – protokół nr XVII z dnia 27 marca 2012 rok -  żaden z radnych nie 

wniósł uwag.  

Radny Albert Macha zgłosił wniosek o nieotrzymaniu protokołu.  

Starosta zgłosił propozycję przełożenia głosowania nad protokołem na następną sesję. 

Przewodniczący Rady zdecydował, że nie ma takiej konieczności i poddał pod głosowanie 

protokół nr XVII z dnia 27 marca 2012 rok. 

 

Protokół został przyjęty w obecności 17 radnych - 13 głosami „za” przy 4 głosach 

„wstrzymujących”. 

 

Ad.2. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego od dnia 

28.03.2012 r. do dnia 24.04.2012 r. 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik omówił kalendarium działalności międzysesyjnej 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego od dnia 28.03.2012 r. do dnia 24.04.2012., która stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski w wyniku braku 

dalszych pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad.3. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego 

za 2011 r.  

 

 Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok 

przedstawił Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Krapkowicach.  

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dariusz Willim 

poinformował, że ww. informacja została zaopiniowana pozytywnie przez członków komisji 

i nie wniesiono do tematu żadnych uwag.  

 

 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie nad Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego 

za 2011 r., która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Informację przyjęto w obecności 18 radnych jednogłośnie.  

 

Ad.4. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla Powiatu 

Krapkowickiego. 

 

 Ocenę zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla Powiatu Krapkowickiego 

przedstawiła Beata Krzeszowska - Stroka dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach. 
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 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie Oceny zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla Powiatu Krapkowickiego, 

która stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 

 

Informację przyjęto w obecności 18 radnych jednogłośnie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski przywitał przybyłego 

na Sesję Pana Joachima Wojtalę Burmistrza Gminy Gogolin. 

 

Ad.5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2011 roku. 

 

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku przedstawiła 

Małgorzata Bonkosch, pracownica Wydziału Rozwoju i Współpracy w Starostwie 

Powiatowym. 

Głos w dyskusji w kolejności zabrali radni: Albert Macha, starosta, wicestarosta, Albert 

Macha, starosta, Albert Macha, starosta.  

 Radny Albert Macha złożył wniosek o przedstawienie łącznej sumy kwot w jakich Powiat 

Krapkowicki wspiera organizacje pozarządowe w tzw. trybie pozakonkursowym. Starosta 

zobowiązał się wyjaśnić i odpowiedzieć radnemu w formie pisemnej. 

 

Obrady opuściła  radna Genowefa Kozubek - Kopecka; na sali obrad pozostało 17 radnych. 

 

 Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie Sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 

roku, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 Sprawozdania przyjęto w obecności 17 radnych - przy 16 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie.  

 

Do obrad dołączyła radna Genowefa Kozubek - Kopecka; na sali obrad jest 18 radnych. 

 

a) likwidacji Liceum Profilowanego w Zdzieszowicach, 

 

Starosta zreferował przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Helga Bieniusa przekazała, 

że członkowie ww. komisji zapoznali się z projektami uchwał w zakresie od 6a) do 6h), 
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szczegółowo omówili oraz pozytywnie zaopiniowali materiały nie wnosząc do nich żadnych 

uwag.  

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego 

w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/135/2012, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

b) likwidacji Liceum Profilowanego w Krapkowicach, 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/136/2012, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

c) likwidacji Szkoły Policealnej w Zdzieszowicach, 
 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 

w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/137/2012, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

d) likwidacji Szkoły Policealnej w Krapkowicach, 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 

w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie - uchwała 

Nr XVIII/138/2012, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

e) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Krapkowicach, 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Krapkowicach. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/139/2012, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

f) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zdzieszowicach, 
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Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/140/2012, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

g) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zdzieszowicach, 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie - uchwała 

Nr XVIII/141/2012, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

h) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krapkowicach, 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie - uchwała 

Nr XVIII/142/2012, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

i) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok, 

 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła zmiany wprowadzone do ww. projektu 

uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński, 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 

i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w dyskusji radnym w kolejności: Jerzemu Mikusowi, 

staroście, Albertowi Masze, staroście. 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 

rok. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/143/2012, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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j) zmiany uchwały nr XIV/106/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 

2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

 

Starostwa omówił zmiany wprowadzone do ww. projektu uchwały. 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/2011 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/144/2012, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

k) zmiany  uchwały Nr XVII/99/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca     

2008r.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepszy Start”, 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwały Nr XVII/99/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepszy Start” 

zreferowała Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach.  

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/99/2008 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008r.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

pn. „Lepszy Start”. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr XVIII/145/2012, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Obrady opuścił  radny Mirosław Michalak; na sali obrad pozostało 17 radnych. 

 

Ad.7. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu  

Krapkowickiego (98:11 minuta nagrania; cz. II). 

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski przekazał radnym aby w pierwszej kolejności 

zadawać same pytania a później będą już tylko odpowiedzi starosty lub osób wyznaczonych. 

Pytania zadawali w kolejności radni: 

Krystian Komander, Albert Macha, radna Helga Bieniusa. 

Odpowiedzi udzielił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. 

Radny Krystian Komander nawiązał do wypowiedzi starosty w temacie zwrotu do budżetu 

zawyżonych kwot diet; w ww. temacie  głos zabrali w kolejności radni: Stanisław Burkat, 

starosta, Krystian Komander, przewodniczący rady, Stanisław Burkat, Mariusz Pieszkała, 

starosta. 

 

Obrady opuścili  radni Józef Bukowiński i Tomasz Sokołowski; na sali obrad pozostało 15 

radnych. 



7 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

Ww. punkcie przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności radnym: 

Jerzemu Mikusowi - odpowiedzi udzielił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik; Krystianowi 

Komandrowi – odpowiedzi udzielił starosta; Jerzemu Mikusowi – odpowiedzi udzieliła 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot. 

 

Obrady opuścił radny Dariusz Willim, a wrócił radny Tomasz Sokołowski; na sali obrad 

pozostało 15 radnych. 

 

W dyskusji nad planem remontu i inwestycji na drogach udział wzięli w kolejności: radny 

Joachim Kamrad, wicestarosta, pracownik starostwa Tomasz Scholz, wicestarosta. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski udzielił głosu panu 

Joachimowi Wojtali Burmistrzowi Gminy Gogolin. 

W dyskusji udział wzięli: radna Genowefa Kozubek – Kopecka, burmistrz Joachim 

Wojtala, radny Albert Macha, radny Krystian Komander, przewodniczący rady, radny 

Stanisław Burkat, wicestarosta, przewodniczący rady. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Roman Chmielewski podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję oraz zamknął 

obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Roman Chmielewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

 


