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BR.0002.1.13.2015 

Protokół Nr XIII 

z zwołanej w trybie nadzwyczajnym 
 Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 12 stycznia 2016 rok 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1720 i trwały do godz. 1845. 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. 

 
 
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: Jerzego Mikusa, Sławomira Rowińskiego). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku obrad, 
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad.2. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 
a) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza; 
 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zreferował projekt przedmiotowej uchwały, który 
został już bardzo szczegółowo omówiony podczas posiedzenia komisji Rozwoju 
i Bezpieczeństwa bezpośrednio poprzedzającego Sesję. 



2 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami Katarzyny Gondek – 
Jaśkowskiej dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska, szczegółowo omówili 
przedmiotowy materiał, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza. 

Radna Helga Bieniusa zwróciła uwagę na brak kotła c.o. opalanego olejem opałowym. 
Wyjaśnień udzieliła dyrektor Katarzyna Gondek – Jaśkowska (w tle radny Mariusz Pieszkała, 
radna Monika Wąsik – Kudla).  
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę polegającą na rozszerzeniu o literę  
e) kocioł c.o. opalany olejem opałowym w § 1. ust. 4, pkt 2 regulaminu do powyższego 
projektu uchwały, a co za tym idzie wprowadzenie zmian w formularzach stanowiących 
załącznik do regulaminu. 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego nie ma wyszczególnionych kotłów 
opalanych peletami?, gdyż to wchodzi w skład biomasy, odpowiedziała dyrektor Gondek-
Jaśkowska. Radny Albert Macha przytoczył zapis: „§ 2. 1. Wnioski o przyznanie Bonu 
ekologicznego wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, przyjmowane są do 
czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku 
budżetowym” uznając go za mało zrozumiały. Wyjaśnień udzielił starosta. Radny Albert 
Macha zwrócił się z pytaniem dlaczego rada „obwarowuje się” kwotą 100.000 zł na ww. cel, 
przecież w każdej chwili można zwiększyć tak jak robi się to w innych dziedzinach 
np. na promocji. Radny uznał, że 1.000 zł dotacji to „jałmużna”, należy inwestować 
w ekologię, dążyć do obniżenia emisji gazów. Radny Macha uznał, że Zarząd naraża Radę 
na kompromitację oraz uważa, iż bezwzględnie należy zwiększyć kwotę dotacji nawet do 
2.000 zł. Radny Albert Macha uznał, że zapisy: o mocy do 30 kW oraz o mocy powyżej 30 kW 

jest błędny gdyż są kotły o mocy dokładnie 30 kW. Wyjaśnień udzielił starosta. Kolejnym 
tematem poruszonym przez radnego ugrupowania Mniejszości Niemieckiej były warunki 
przyznania bonu ekologicznego, gdzie „Warunkiem przyznania Bonu ekologicznego jest 

całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów c.o./pieców węglowych 

znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w budynku 

wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie, za wyjątkiem następujących 

przypadków: 

1) piece ceramiczne (kaflowe) wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy 

ogrzewaniu elektrycznym, 

2) piece ceramiczne (kaflowe) przedstawiające wysokie walory estetyczne lub objęte 

ochroną zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i odłączone od przewodów 

kominowych”  
Radny Macha zwrócił się z pytaniem jak będzie przeprowadzana weryfikacja, który piec 
kaflowy wymaga likwidacji, a który nie wymaga? Przewodniczący rady udzielił głosu ww. 
temacie w kolejności: staroście, radnemu Albertowi Macha, staroście, radnemu Albertowi 
Macha, staroście. 
Starosta Maciej Sonik w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę polegającą 
na doprecyzowaniu zapisu o słowo „włącznie”: 
„ 1) 1000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW włącznie,” 

Radna Helga Bieniusa zwróciła się z pytaniem dlaczego nie ma dofinansowań na pompy 
ciepła? Odpowiedzi udzielił starosta. Radny Joachim Kamrad jest za wnioskiem 
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o podwyższeniu kwoty dotacji do 1.500 zł, jednakże podziela obawy starosty o zmniejszeniu 
ilości dotowanych gospodarstw ze 100 do 66, radny zaproponował zapis min. 1.000 zł. 
Starosta zanegował powyższą propozycję oraz uzasadnił swoje zdanie. Dyskusję w temacie 
podwyższenia kwoty do 1.500 zł zabrali w kolejności starosta, radny Piotr Solloch, starosta 
radny Albert Macha, członek zarządu Ryszard Reszczyński, przewodniczący rady Józef 
Bukowiński, starosta. 
 
 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z wnioskiem o ogłoszenie 10 minutowej przerwy 
w obradach; przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwą. 

 
 

Posiedzenie rady opuścił radny Tomasz Świstuń; na Sali obrad pozostało 16 radnych. 
 

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Józefa Bukowińskiego  o godz. 18:30 
głos zabrał w imieniu Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu 
przewodniczący Albert Macha, który zgłosił wniosek formalny o zwiększenie dotacji 
do kwoty 1.500 zł, radny poinformował również, iż radni klubu MN przygotują na najbliższą 
sesję wniosek do budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok o zwiększenie środków 
w wysokości  50.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań służących ochronie powietrza. 
Starosta Maciej Sonik poinformował w imieniu Zarządu Powiatu Krapkowickiego oraz grupy 
radnych, że decyzja Zarządu pozostaje bez zmian, czyli jak w omawianym projekcie uchwały 
oraz przedstawił argumenty. 
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Krapkowickiego zgłosił raz jeszcze następujące 
autopoprawki polegające na: 
 
rozszerzeniu o literę  e) kocioł c.o. opalany olejem opałowym w § 1. ust. 4, pkt 2 regulaminu 
do powyższego projektu uchwały, a co za tym idzie wprowadzenie zmian w formularzach 
stanowiących załącznik do regulaminu. 
 
doprecyzowaniu zapisu o słowo „włącznie”  w  § 3. 1. : 
„ 1) 1000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW włącznie,” 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki 

Zarządu, które w wyniku głosowania zostały przyjęte jednomyślnie w obecności 16 radnych. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez 
Przewodniczącego Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu Alberta 
Mache o zwiększenie dotacji w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW włącznie do 
wysokości 1.500 zł. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony: 6 głosami za przy 10 
głosach przeciwko w obecności 16 radnych. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących 

ochronie powietrza. 
 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 5 głosach 
wstrzymujący się; radny Mariusz Pieszkała nie brał udziału w głosowaniu - uchwała 
Nr XIII/96/2016, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
 

Ad.3. Interpelacje Radnych.  

 
Brak uwag. 
 

 

Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Albert Macha wygłosił komentarz do nie przychylenia się przez 10 radnych 

do zgłoszonego wniosku radnych Mniejszości Niemieckiej. Głos w kolejności zabrali: 
przewodniczący rady, radny Albert Macha  (w tle członkowie Zarządu Ryszard Reszczyński 
i Wojciech Kowalski), członek Zarządu Dariusz Willim, starosta. 
 

Przewodniczący rady poinformował o terminie kolejnej Sesji, która planowana jest 
na dzień 28 stycznia br. na godz. 14:00, zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji 
do planu pracy rady na 2016 rok. 
 
 
Ad.5. 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 XIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 


