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BR.0002.1.1.2018  
 

PROTOKÓŁ NR 1/2018 
Z I SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 20 listopada 2018 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1511 i trwały do godz. 2002. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 18 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2 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 3 do niniejszego protokołu. 
 

Zgodnie z §20 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 

 
 

Radna Senior Monika Wąsik - Kudla przywitała wszystkich obecnych radnych - elektów, 
zaproszonych gości oraz pracowników starostwa powiatowego, otwarła I Sesję Rady Powiatu 
Krapkowickiego VI Kadencji 2018 - 2023 oraz poprosiła o powstanie z miejsc w celu 
odśpiewania hymnu polskiego. 
W dniu 25 listopada 2014 r. Komisarz Wyborcza  w Opolu III pani Liliana Krukowska wydała 
Postanowienie w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z wyznaczeniem 
na 20 listopada 2018 r. na godzinę 15:00 oraz załączyła porządek obrad (stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu): 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Stwierdzenie kworum. 
5. Wybór komisji skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady. 
7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady. 
8. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 

 

Ad.2. Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach. 

 

Głos zabrał Sędzia Sądu Okręgowego w Kędzierzynie – Koźlu Pani Bogna Witek  - 
Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej, która wręczyła  radnym świadectwa 
nominacyjne. Aneta Dróżdż Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach odczytywała nazwiska w kolejności alfabetycznej. 
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Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 

Radna Senior poinformowała, iż złożenie ślubowania jest równoznaczne z objęciem 
mandatu radnego. Każdy radny składa indywidualnie ślubowanie zgodnie z tekstem roty, 
która znajduje się w teczkach z zaświadczeniami. Ślubowanie może być złożone 
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Radna Senior jako pierwsza złożyła 
ślubowanie, a później w kolejności od prawej strony składali: Józef Bukowiński, Sabina 
Gorzkulla, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, 
Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Marko Markowski, Joachim Kamrad, 
Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Stefan Bryś, Roman Heinz, Krystian Komander. 

 

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – tak mi dopomóż Bóg”. 
 
 

Ad.4. Stwierdzenie kworum. 

 
W obradach bierze udział 18 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest 

władna do podejmowania wiążących uchwał.  
 
Radna Senior Monika Wąsik – Kudla poinformowała o przejściu do procedury wyboru 
przewodniczącego rady powiatu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada 
powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego rady w głosowaniu tajnym. Statut 
powiatu uszczegóławia tryb głosowania tajnego, które odbywa się na kartach opatrzonych 
pieczęcią rady powiatu, a które przeprowadza powołana w tym celu komisja skrutacyjna. 
 
Ad. 5 Wybór komisji skrutacyjnej. 

 
Radna senior poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę radnego Joachima Kamrada. 
Radny Joachim Kamrad wyraził zgodę. 
Radna Sabina Gorzkulla zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Molfy.  
Radny Krzysztof Molfa wyraził zgodę. 
Radna Helga Bieniusa zgłosiła kandydaturę radnej Sabiny Kasiury. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, radna senior zamknęła listę oraz przypomniała, 
że ustawodawca nakazał aby głosowania jawne na sesjach odbywały się za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządzanie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Radni 
zostali wyposażeni w tablety oraz program umożliwiający głosowanie imienne.  
Radna senior poddała pod głosowanie skład komisji: 
11 głosów za 
0 głosów przeciwko 
0 głosów wstrzymujący się 
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Z powodu awarii technicznej nowego systemu radna senior zarządziła reasumpcję 
głosowania: 
18 głosów za 
0 głosów przeciwko 
0 głosów wstrzymujący się 
 
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, jednogłośnie przyjęto skład komisji skrutacyjnej. 
Radna senior poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o zebranie się w celu ukonstytuowania 
Komisji. Radna senior ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach. (godz. 15:38) 
 
Godz. 15:40 wznowieniu obrad, Radny Joachim Kamrad, poinformował, że w wyniku 
ukonstytuowania się został wybrany na przewodniczącego komisji.   
 

 

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał regulamin głosowania na przewodniczącego 
(stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Radna senior Monika Wąsik - Kudla poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
Radna Sabina Gorzkulla zgłosiła kandydaturę radnego Józefa Bukowińskiego uzasadniając 
w komentarzu swoją propozycję. 
Radny Józef Bukowiński wyraził zgodę. 
 
Nie zostało zgłoszone więcej kandydatur. Następnie radna senior ogłosiła 15 minutową 
przerwę w obradach. (godz. 15:50) 
 
Godz. 16:00 wznowienie obrad.  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad 
poinformował o sprawdzeniu urny (pusta), przedstawił instrukcję głosowania oraz rozpoczął 
odczytywanie z listy obecności w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na 
otrzymanej karcie do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym radna senior ogłosiła  5 minutową przerwę w obradach. (godz. 
16:08). 
 
Godz. 16:13 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 18.  
Radny Józef Bukowiński: głosów ZA 15,  PRZECIWKO 2, WSTRZYMUJĄCY SIĘ  1 
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Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Józefa 
Bukowińskiego na Przewodniczącego Rady Powiatu, protokół Komisji Skrutacyjnej 
z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Uchwała Nr I/1/2018 – stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 
 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński 
w komentarzu podziękował za okazane zaufanie. 
 
 
Ad.7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym oraz §4 ust. 1 Statutu Powiatu Krapkowickiego Rada Powiatu 
wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
Radna Kinga Kaptur zgłosiła kandydaturę radnej Moniki Wąsik – Kudli; radna wyraził zgodę. 
Radny Arnold Donitza zgłosił kandydaturę Krystiana Komandra, który na to głosowanie nie 
wyraził zgody tylko na drugie stanowisko wiceprzewodniczącego. 
 
Radny Arnold Donitza zaproponował przeprowadzenie 1 głosowania dla powyższych 
kandydatów na stanowiska 2 wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodniczący rady 
Józef Bukowiński wyjaśnił, że odbędą się 2 głosowania dla 2 uchwał, każdy z wybranych 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Krapkowickiego będzie posiadać odrębną uchwałę.  
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał regulamin głosowania 
na Wiceprzewodniczącego (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz rozpoczął 
odczytywanie z listy obecności w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na 
otrzymanej karcie do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach 
(godz. 16:31). 
 
Godz. 16:34 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 18.  
 
Radna Monika Wąsik – Kudla: głosów ZA 14, PRZECIW 3, WSTRZYMUJĄCY SIĘ 1 
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Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnej Moniki Wąsik - Kudli 
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Uchwała Nr I/2/2018 – stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poprosił o zgłaszanie kandydatów 

na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego. 
Radna Sabina Gorzkulla zgłosiła kandydaturę Krystiana Komandra; radny wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatur. 
 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad odczytał regulamin głosowania 
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik do protokołu) 
oraz rozpoczął odczytywanie z listy obecności w kolejności nazwiska radnych, radni 
podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach 
(godz. 16:31). 
 
Godz. 16:34 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 18, głosów nieważnych 0.  
 
Radny Krystian Komander: głosów ZA  14, PRZECIWKO 4, WSTRZYMUJĄCY SIĘ 0. 
 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Krystiana 
Komander na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, protokół Komisji Skrutacyjnej 
z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Uchwała Nr I/3/2018 – stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński poinformował, 
iż na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym składa wniosek  o zmianę 
porządku obrad o następujące punkty: 
8.  Głosowanie nad zmianą w porządku obrad; 
9.  Wybór Starosty Krapkowickiego;  
10. Wybór Wicestarosty Krapkowickiego;  
11. Wybór członka Zarządu  
12. Wybór członka Zarządu 
13. Wybór członka Zarządu, 
14. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego. 
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Jednocześnie dotychczasowy pkt 8. oznacza się jako pkt 15. Zakończenie obrad I sesji Rady. 
Przewodniczący rady przypomniał, iż zmiana porządku obrad wymaga w głosowaniu 
bezwzględnej większość ustawowego składu rady.  
 
Głosowanie imienne elektroniczne: głosów za 10, przeciwko 3, wstrzymał się 3; 
w głosowaniu nie brało udziału dwóch radnych.  
Ze względu na awarię techniczną w nowym systemie imiennego głosowania przewodniczący 
rady zarządził reasumpcję głosowania: głosów za 11, przeciw 3, wstrzymujący się 3; 
ponownie nie głosował jeden z radnych – awaria techniczna samego urządzenia do 
głosowania (tabletu).  
Przewodniczący rady zarządził reasumpcję głosowania: głosów za 12, przeciwko 3, wstrzymał 
się 3. 
 
 

Przewodniczący rady ogłosił przerwę techniczną w obradach, ze względu na uzupełnienie 
porządku obrad (system) o ww. projekty uchwał (godz. 17:01). 

 
 
17:05 wznowienie obrad.  
Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady w głosowaniu tajnym.  
Przewodniczący rady zgłosił propozycję o pozostawienie składu komisji w niezmiennym 
stanie osobowym, zwrócił się z pytaniem czy członkowie komisji wyrażają zgodę: 
Radny Joachim Kamrad – wyraził zgodę, 
Radny Krzysztof Molfa - wyraził zgodę, 
Radna Sabina Kasiura – wyraziła zgodę. 
 
 
Ad.9.  Wybór Starosty Krapkowickiego. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował radnych 

o regulaminie głosowania na Starostę Krapkowickiego (stanowi załącznik do protokołu). 
 
Wiceprzewodniczący rady Krystian Komander przedstawił kandydaturę radnego Arnolda 
Donitzy, uzasadniając propozycję; radny  wyraził zgodę. 
Radna Sabina Gorzkulla przedstawiła kandydaturę Pana Macieja Sonika w komentarzu 
odczytując rekomendacje grupy radnych (stanowi załącznik do protokołu); Pan Sonik wyraził 
zgodę. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował o sprawdzeniu urny 
(pusta), przedstawił instrukcję głosowania oraz rozpoczął odczytywanie z listy obecności 
w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do 
głosowania oddawali głos. 
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Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach 
(godz. 17:27). 
 
Godz. 17:31 wznowieniu obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 18. 
Radny Arnold Donitza: głosów ZA  7 
Pan Maciej Sonik: głosów ZA  11 
Głosów WSTRZYMUJĄCY SIĘ nie było. 

 
Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru Pana Macieja Sonika 

na Starostę Krapkowickiego, protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. Głos zabrał Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. 
 
Uchwała Nr I/4/2018 – stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Szczepan Bryś; na sali pozostało 17 radnych. 
 
 
 
Ad.10.  Wybór Wicestarosty Krapkowickiego. 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował radnych 

o regulaminie głosowania na Wicestarostę Krapkowickiego (stanowi załącznik do protokołu). 
 

Przewodniczący rady przypomniał, iż zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy 
o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków 
zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym oraz zwrócił się do starosty o podanie 
kandydatury. 
 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosiła na ww. stanowisko radną Sabinę Gorzkullę, 
uzasadniając w komentarzu propozycję; radna wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował o sprawdzeniu urny 
(pusta), przedstawił instrukcję głosowania oraz rozpoczął odczytywanie z listy obecności 
w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do 
głosowania oddawali głos. 
 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
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W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 
17:45). 
 
Godz. 17:48 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
17 radnych, z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał 
głosów ZA 12,  PRZECIWKO 3, WSTRZYMAŁ SIĘ 2. 

 
Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnej Sabiny Gorzkulli 

na Wicestarostę Krapkowickiego, protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. Głos zabrała Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla. 
 
Uchwała Nr I/5/2018 – stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.11. Wybór członka Zarządu. 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik podał kandydata na członka Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego radnego Dariusz Willima; radny wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował radnych o zasadach 

głosowania na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego – kandydat radny Dariusz Willim - 
oraz rozpoczął odczytywanie z listy obecności w kolejności nazwiska radnych, radni 
podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 
17:57). 
 
Godz. 18:01 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
17 radnych, z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał 
głosów ZA 12,  PRZECIWKO 3, WSTRZYMAŁ SIĘ 2. 
        
W protokole komisji skrutacyjnej do obliczenia i stwierdzenia wyników głosowania w sprawie 
wyboru Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego Dariusza Willima został dokonany 
omyłkowo zapis jakoby miał to być etatowy członek zarządu, po mimo usunięcia błędu, 
ponownie Biuro Rady podało błędny formularz protokołu na ww. stanowisko. Głos w sprawie 
zabrał radny Albert Donitza, wicestarosta Sabina Gorzkulla, mecenas Urszula Kolasińska, 
starosta, przewodniczący rady.  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad 
odczytał poprawny protokół.                              
 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Dariusza Willima 
na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Uchwała Nr I/6/2018 – stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.12. Wybór członka Zarządu. 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik podał kandydata na członka Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego radną Helgę Bieniusę; radna wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował radnych o zasadach 

głosowania na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego – kandydat radna Helga Bieniusa -
oraz rozpoczął odczytywanie z listy obecności w kolejności nazwiska radnych, radni 
podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 
18:15). 
 
Godz. 18:18 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
17 radnych, z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał 
głosów ZA 12,  PRZECIWKO 3, WSTRZYMAŁ SIĘ 2. 
                                        

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radną Helgę Bieniusę 
na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Protokół Komisji skrutacyjnej z głosowania 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Uchwała Nr I/7/2018 – stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.13. Wybór członka Zarządu. 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik podał kandydata na członka Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego radnego Macieja Lisickiego; radny wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joachim Kamrad poinformował radnych o zasadach 

głosowania na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego – kandydat radny Maciej Lisicki  - 
oraz rozpoczął odczytywanie z listy obecności w kolejności nazwiska radnych, radni 
podchodzili do urny i na otrzymanej karcie do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 
18:26). 
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Godz. 18:30 wznowienie obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Joachim Kamrad 
odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmił, że w głosowaniu udział wzięło 
17 radnych, z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał 
głosów ZA 12,  PRZECIWKO 3, WSTRZYMAŁ SIĘ 2. 
                                        

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Macieja Lisickiego 
na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Protokół Komisji skrutacyjnej z głosowania 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Uchwała Nr I/8/2018 – stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego (stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego, poinformował, iż przedstawiona 
propozycja jest tożsama z obowiązującą uchwałą w poprzedniej kadencji i nie zawiera 
żadnych zmian w wysokości wynagrodzenia starosty. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem jaka jest różnica pomiędzy tym projektem 
a podjętą w tej sprawie w lipcu br. uchwałą oraz poprosił o podanie % dodatku za pracę. Głos 
w sprawie decyzją przewodniczącego rady zabrali w kolejności: wicestarosta Sabina 
Gorzkulla, Aneta Dróżdż Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich, radny 
Joachim Kamrad, dyrektor Dróżdż, radny Kamrad, wicestarosta, mecenas Urszula Kolasińska, 
wicestarosta, radny Kamrad, wicestarosta. 
 
Radny Joachim Kamrad zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. 
 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minut przerwy (godz. 18:42). 
 
 
Godzina 18:50 wznowienie obrad. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Krapkowickiego. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (radna Katarzyna Sonik). 
W głosowaniu brało udział 16 radnych:  
10 ZA, 3 PRZECIW, 3 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

 
 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosów ZA,  3 głosy PRZECIWKO, 
3 głosy WSTRZYMUJĄCY SIĘ - uchwała Nr I/9/2018, która stanowi załącznik nr 13a 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Zarządu Maciej Sonik zgłosił wniosek o ogłoszenie 15 minut przerwy 
w obradach w celu zwołania I posiedzenia Zarządu Powiatu Krapkowickiego VI Kadencji. 
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Przewodniczący rady ogłosił 15 minut przerwy (godz. 18:50). 
 

Salę obrad opuścił radny Arnold Donitza; na Sali obrad pozostało 16 radnych. 
 
 
Godz. 19:07 wznowienie obrad. 
Przewodniczący Zarządu Maciej Sonik zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady o zmianę 
w porządku obrad, po przez rozszerzenie o następujące pkt.: 

15.   Głosowanie nad zmianą w porządku obrad. 
16. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.  
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok. 
18. Projekt 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. 
 

Jednocześnie dotychczasowy pkt 15. oznacza się jako pkt 19. Zakończenie obrad I sesji Rady. 
 

Ad. 15.  Głosowanie nad zmianą w porządku obrad. 

 
Głos - tytułem wyjaśnień - zabrał starosta, radny Joachim Kamrad w komentarzu 
do zaistniałej sytuacji zwrócił się z pytaniem czy jest niezbędna konieczność rozszerzenia 
porządku obrad o ww. projekty? Odpowiedzi udzielił starosta. 
 
Przewodniczący rady przypomniał, iż zmiana porządku obrad wymaga w głosowaniu 
bezwzględnej większość ustawowego składu rady.  
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmianę w porządku obrad zgłoszoną przez 
Przewodniczącego Zarządu. W obecności 16 radnych 11 głosów ZA, 4 głosy PRZECIWKO, 
1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ. 
 
 
Przewodniczący rady ogłosił 5 minut przerwy technicznej w celu wprowadzenia do porządku 

obrad (system) ww. projektów uchwał. (godz. 19:17) 
 
 
 
Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2019 r. (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

 
Wznowienie obrad godz. 19:21. 
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Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia poinformował, że Rada Powiatu 
ustala corocznie: 
1) wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów, 
2) wysokość kosztów, które zobowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, powstałych 

w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, a wydanie dyspozycji usunięcia 
pojazdu spowodowało powstanie kosztów.  

Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1 nie może przekroczyć stawek ogłoszonych przez 
Ministra Finansów (Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2018 r., poz. 802). W związku 
z powyższym, proponuje się na rok 2019: 
- ustalić opłaty na poziomie wynikającym z zawartej z przedsiębiorcą umowy na świadczenie 
usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg zlokalizowanych na terenie powiatu 
krapkowickiego oraz za prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym przechowywane będą 
usunięte pojazdy; 
- ustalić wysokość kosztów, które zobowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, powstałych  
w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, a wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 
spowodowało powstanie kosztów, na poziomie 40 % opłat jak za usunięcie pojazdu dla 
danego rodzaju pojazdu. 
Głos zabrali w kolejności przewodniczący rady, dyrektor Gacek, starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta JEDNOMYŚLNIE - uchwała Nr I/10/2018, 
która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok 

(stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu przedstawiła radnym propozycje zmian jakie zostały 
wprowadzone do budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok. Radny Joachim Kamrad 
poprosił o podawanie nr załączników podczas omawiania poszczególnych zmian oraz zwrócił 
się z pytaniem pod jakim nr jest uzasadnienie? Radny Marko Markowski w komentarzu 
poinformował, że powiat jest jednym z najuboższych w skali kraju a na wynagrodzenia w 
administracji zostaje przesunięte 513.000 zł kosztem projektów dla dzieci. Tak istotne zmiany 
są wprowadzane wrzutką na sesję bez dania radnym możliwości zapoznania się , analizy 
dokumentu. Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności skarbnikowi, radnemu 
Krzysztofowi Molfie, radnemu Markowskiemu, staroście. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2018 r. 
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W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosów ZA, 2 głosy PRZECIWKO, 2 głosy 
WSTRZYMUJĄCY SIĘ - uchwała Nr I/11/2018, która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 18. Projekt 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 (stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła radnym propozycje zmian do wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018-2033. Tytułem dodatkowych wyjaśnień głos zabrał 
starosta. 
 

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 12 głosów ZA, 4 głosy WSTRZYMUJĄCY 
SIĘ - uchwała Nr I/12/2018, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.19. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, iż zgodnie z art. 25c ust. 4 radny 

składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania; 
do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację 
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem 
wyboru; stan majątku radnego na dzień wyboru czyli 20 listopada 2018 r.  
 
Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o: 

� zgłaszanie propozycji do Planu Pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. 
Biuro rady roześle do tej pory „obowiązujący” plan pracy rady z naniesionymi 
poprawkami wynikającymi z zapisów ustawowych. 

� wypełnienie i oddanie do Biura Rady druku dla wydziału finansowego starostwa 
celem przekazywania diet na rachunek osobisty. 

� wypełnienie i oddanie kwestionariusza osobowego. 
� zadeklarowanie się do komisji stałych. 

 
Przewodniczący rady powołał się na art. 18 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) przypominając o możliwości zakładania Klubów Radnych, 
który musi liczyć co najmniej 3 radnych. Statut Powiatu Krapkowickiego w § 41 dokładnie 
określa zasady utworzenia klubu radnych. 
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Ze względu na wypełnienie terminów wymaganych przy rozpoczęciu kadencji, zakończeniu 
roku oraz uchwalaniu budżetu na 2019 roku Zarząd sygnalizuje, że w tym tygodniu złoży 
wniosek o zwołanie sesji. Przewodniczący rady poinformował, że planuje zwołać sesję na 
dzień 29 listopada br. o godz. 14:00.  W porządku obrad najprawdopodobniej znajdą się 
m.in. następujące uchwały: 
a) delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2019 r., 

c) powołania komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego oraz ustalenia zakresów 
ich działania, 

d) składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 
2023, 

e) komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023,  
f) komisji skarg, wniosków petycji w kadencji 2018-2023, 
g) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 
 
Przewodniczący rady poinformował aby wypełnić wymóg zapisów wynikających z uchwały 
Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Powiatu Krapkowickiego - paragraf 7 ust. 1 zdanie 3 -  planuje zwołać na dzień 20 grudnia 
(czwartek) godz.14:00 tzw. sesję budżetową. 
 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 

 

 

 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z I Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. stanowi 

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


