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BR.0002.1.29.2017 

 

Protokół Nr XXIX 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 24 sierpnia 2017 rok 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1405 i trwały do godz. 1452. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 16 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 Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 
po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, pracowników starostwa powiatowego, oraz 
poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 
18 sierpnia 2017 r. (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(nieobecni radni: Sabina Gorzkulla, Albert Macha, Mariusz Pieszkała, Sławomir Rowiński) 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

 
 

Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla; na Sali obrad znajduje się 16  Radnych. 
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Ad.2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2017 r. (który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Krapkowickiego w 2017 r. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIX/204/2017, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) zmiany uchwały nr XXIV/178/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 
2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 
przypadających według algorytmu w 2017 r. (który stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu), 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Krapkowicach Beaty Krzeszowskiej - Stroki, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag. 

 
 

Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/178/2017 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2017 r. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIX/205/2017, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 

 
c) zmiany Uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2017 – 2026 (który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Radna Monika Wąsik - 
Kudla poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
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ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag. 

 
Radny Joachim Kamrad poprosił o więcej informacji na temat projektu pn. WŁASNY BIZNES 
LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. Starosta przywitał zaproszonego gościa prezesa Klubu MKS SUPLES 
Pana Andrzeja Świerczka, który zabrał głos i udzielił szczegółowych wyjaśnień. Głos 
w dyskusji zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, prezes Andrzej Świerczak, radny 
Joachim Kamrad, prezes Andrzej Świerczak, radny Jerzy Mikus, prezes Andrzej Świerczak. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2016 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2017 - 2026. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIX/206/2017, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu), 
 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił, że wycofuje autopoprawkę Zarządu w postaci 
nazwy zadania: „Zakup skokochronu”  i pozostaje poprzednia nazwa zadania: „Zakup sprzętu 
na potrzeby zarządzania kryzysowego”. 
 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany jakie Zarząd Powiatu zaproponował do 
wprowadzenia w budżecie Powiatu Krapkowickiego. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o wydatki statutowe w kwocie 8.000 zł, 
z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach, 
w szczególności na organizację Jubileuszu 25-lecia utworzenia Domu skąd rozbieżność 
pomiędzy kwotą na czeku 5.600 zł jaki został podczas Odpustu wręczony dyrektor DPS-u Pani 
Dorocie Dobieckiej, a przesunięciem w budżecie na kwotę 8.000 zł? Kolejne pytanie 
dotyczyło wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 1.000 zł oraz wydatków statutowych 
w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kampania informacyjno-
prewencyjna „Bezpieczny dom – Ale CZAD!” – na jaki cel zostanie wydatkowana powyższa 
kwota? Odpowiedzi udzielili w kolejności starosta, wicestarosta. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Radna Monika Wąsik - 
Kudla poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2017 rok. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIX/207/2017, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) projektu pn. „WŁASNY BIZNES LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (który stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Iwona Jagoda-Jamioł Dyrektor wydziału Rozwoju i Współpracy przypomniała, że projekt 
został już szczegółowo przedstawiony i omówiony przez Prezesa Klubu MKS SUPLES Pana 
Andrzeja Świerczaka. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Radna Monika Wąsik - 

Kudla poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami Małgorzaty Bonkosch Koordynatora w Wydziale Rozwoju 
i Współpracy, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały, nie wnosząc 
do niego uwag. 

 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „WŁASNY BIZNES LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIX/208/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) projektu pn. „Kampania  informacyjno-prewencyjna "Bezpieczny dom-Ale CZAD!" 
współfinansowanego ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach 
Programu Grantowego (który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Iwona Jagoda-Jamioł zreferowała projekt pn. „Kampania  informacyjno-prewencyjna 
"Bezpieczny dom-Ale CZAD!" szczegółowo omawiając jego założenia. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami Małgorzaty Bonkosch Koordynatora w Wydziale Rozwoju 
i Współpracy, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały, nie wnosząc do 
niego uwag. 
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Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem jaka będzie przeznaczona kwota na zakup 
czujek a jaka na kampanię informacyjną? Odpowiedzi udzieliła dyrektor Jagoda –Jamioł. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Kampania  informacyjno-
prewencyjna "Bezpieczny dom-Ale CZAD!" współfinansowanego ze środków Fundacji 
GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach Programu Grantowego. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXIX/209/2017, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 
 

g) dotacji celowej (pomocy finansowej) Powiatowi Bytowskiemu (który stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu), 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik omówił przedmiotowy projekt uchwały a także 
przypomniał o doświadczeniach z tragicznej w skutkach powodzi tysiąclecia w 1997 roku oraz 
płynących wówczas zewsząd gestach solidarności i wsparcia, również finansowego. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Radna Monika Wąsik - 

Kudla poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag. 
 
Głos zabrali w kolejności radny Jerzy Mikus starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) 
Powiatowi Bytowskiemu. 
 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXIX/210/2017, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński. 
 
 
Ad.3. Interpelacje radnych. 

Brak uwag. 

 
 
Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, o piśmie które Radni otrzymali drogą elektroniczną 
w dniu 28 lipca br. z ministerstwa sprawiedliwości dotyczące Pani Anidy Zbiczak, która skarży 
się na nieuprawnione działania Starosty Krapkowickiego  w zakresie wydania decyzji 
nr 235/2012 oraz nr 253/2016. W dniu wczorajszym została Radnym przesłana drogą 
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elektroniczną propozycja odpowiedzi, która zostanie podłączona do pisma przewodniego, 
jakie w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady prześle do Pani Anidy Zbiczak oraz 
do Ministerstwa. (dokumentacja znajduje się w segregatorze Przewodniczącego Rady pod 
nr BR.0004.3.2017) 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się o przypomnienie czego dotyczyła sprawa, wyjaśnień udzielił 
starosta oraz przewodniczący rady.  
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na oznakowanie kierunku dojazdu do Starostwa, znak 
znajduje się na rondzie w Otmęcie (ulice Ks. Koziołka, Żeromskiego, Piastowska)  strzałka 
wskazuje na drogę, na którą jest zakaz wjazdu (droga jednokierunkowa z wjazdem na rondo). 
Głos w sprawie zabrał starosta oraz radny Piotr Solloch. 
 
 
Ad.5. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący rady poinformował, że planuje zwołać kolejną sesję na dzień 14 września 
2017 r. na godz. 14:00. 
 
 

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

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 
 
 

 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. stanowi 

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


