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BR.0002.1.2.2018  
 

PROTOKÓŁ NR 2/2018 
Z II SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 29 listopada 2018 rok 
 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1406 i trwały do godz. 1551. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 19 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 §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 

 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji: 

 

a) stwierdzenie quorum, 

 

Przewodniczący rady otworzył posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych 

radnych, zaproszonych gości oraz pracowników starostwa powiatowego.  

 

Zaświadczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach radnemu Sławomirowi 

Tomaszowi Rowińskiemu wręczył przewodniczący rady oraz poinformował, że złożenie 

ślubowania jest równoznaczne z objęciem mandatu radnego. Radny Rowiński złożył 

ślubowanie. 

 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 

 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu), 

 

Przewodniczący rady poinformował, że jest to sesja zwołana na wniosek Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego, który w dniu dzisiejszym po swoim posiedzeniu zgłosił wniosek o ściągnięcie 

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r., głos zabrał starosta. 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został 

zmieniony w obecności 19 radnych jednomyślnie.  
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Przewodniczący rady ogłosił przerwę techniczną w obradach, ze względu awarię  

jednego z tabletów (godz. 14:13). 

 

 

 

14:18 wznowienie obrad.  

Głosowanie: 19 za jednomyślnie. 

 

 

Ad.2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik przypomniał, iż w związku z upływem kadencji Rady 

Powiatu Krapkowickiego 2014 – 2018 zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie 

delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Wicestarosta podała propozycje kandydatów w komentarzu uzasadniając swój wybór: 

radnego Józefa Bukowińskiego  - kandydat wyraził zgodę 

radną Monikę-Wąsik- Kudla –  kandydatka wyraził zgodę. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr II/13/2018, 
która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu 

 

 

b) powołania komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego oraz ustalenia zakresów 
ich działania (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady przypomniał, że ustawa o samorządzie powiatowym mówi w art.17. 

ust. 1. „Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje 

do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowe”. Głos zabrał 

radny Arnold Donitza oraz starosta. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu 

Krapkowickiego oraz ustalenia zakresów ich działania. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr II/14/2018, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 



3 

 

c) komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023 (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

 

Przewodniczący rady poinformował o otrzymaniu wniosku o utworzeniu Klubu Radnych 

Mniejszość Niemiecka oraz przytoczył paragrafy  40 i 41 statutu powiatu krapkowickiego, 

które mówią o tworzeniu się klubów radnych. Kompetencją Rady Powiatu, wskazaną wprost 

w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest kontrolowanie 

działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w tym celu rada powołuje 

komisję rewizyjną (art. 16 ust. 1). § 21.  Statutu Powiatu Krapkowickiego:  

„Komisja rewizyjna składa się z nie mniej niż 4 radnych, wybieranych przez radę, zwykłą 

większością głosów. W skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów, 

z wyjątkiem przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady oraz radnych będących 

członkami zarządu.” Przewodniczący poinformował, że odbędzie się głosowanie techniczne 

nad każdą kandydaturą podaną na dane stanowisko, a głosowanie imienne nad projektem 

uchwały. Żaden z radnych nie wyraził głosu sprzeciwu nad ww. propozycją procedowania. 

 

Przewodniczący rady poprosił o podawanie kandydatur:  

Przewodniczącego komisji rewizyjnej: 

Wiceprzewodniczący rady Krystian Komander podał kandydaturę radnego Arnolda Donitzy 

oraz uzasadnił wybór – radny wyraził zgodę – 8 głosów za. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla podała kandydaturę radnego Dawida Gembskiego oraz 

uzasadniła wybór – radny wyraził zgodę – 11 głosów za. 

 

Wiceprzewodniczący komisji: 

Radny Arnold Donitza podał kandydaturę  radnego Romana Heinz oraz uzasadnił wybór – 

radny wyraził zgodę – 8 głosów za. 

Członek zarządu Helga Bieniusa podała kandydaturę radnej Ireny Pachowicz – radna wyraziła 

zgodę – 11 głosów za. 

 

Sekretarz komisji: 

Radny Dawid Gembski podał kandydaturę radnej Sabiny Kasiury oraz uzasadnił wybór – 

radna wyraziła zgodę. 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z wnioskiem o przerwę w obradach. 

 

 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 14:35). 

 

 

14:38 wznowienie obrad.  

 

Radny Joachim Kamrad podał kandydaturę radnego Romana Heinz oraz uzasadnił wybór – 

radny wyraził zgodę – 8 głosów za. 

Radna Sabina Kasiura – 11 głosów za. 

 

Członek komisji: 

Radny Joachim Kamrad podał kandydaturę radnego Arnolda Donitzy oraz uzasadnił wybór – 

radny wyraził zgodę – 11 głosów za. 
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Radny Joachim Kamrad podał kandydaturę radnego Romana Heinz – radny wyraził zgodę – 

11 głosów za. 

Członek zarządu Helga Bieniusa (dwie kadencje przewodnicząca komisji rewizyjnej) zabrała 

głos proponując zamknięcie składu komisji w czteroosobowym osobowym składzie. 

 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr II/15/2018, 
która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) komisji skarg, wniosków petycji w kadencji 2018-2023 (stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu). 

 

Kompetencją Rady Powiatu, wskazaną wprost w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym jest kontrolowanie działalności zarządu oraz powiatowych 

jednostek organizacyjnych w tym celu rada powołuje komisję komisji skarg, wniosków 

petycji w kadencji 2018-2023  (art. 16a ust. 1) art. 16 ust. 2  - ww. ustawy  - mówi, że w skład 

komisji skarg, wniosków petycji w kadencji 2018-2023  wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj. Radnych pełniących funkcję, przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego rady oraz członków zarządu. 

Przewodniczący rady poinformował, że system głosowania będzie identyczny jak przy ww. 

uchwale; poprosił o podawanie kandydatur. 

 

Przewodniczący komisji: 

Członek Zarządu Dariusz Willim podał kandydaturę radnego Sławomira Rowińskiego oraz 

uzasadniła wybór – radny wyraził zgodę. 

Radny Arnold Donitza podał kandydaturę radnego Krystiana Komander, który nie może być 

członkiem ww. komisji 

 

Wiceprzewodniczący komisji: 

Radny Sławomir Rowiński podał kandydaturę radnej Sabiny Kasiury oraz uzasadnił wybór – 

radna wyraziła zgodę. 

 

Sekretarz komisji: 

Radna Sabina Kasiura podała kandydaturę radnego Dawida Gembskiego oraz uzasadniła 

wybór – radny wyraził zgodę. 

 

Członek komisji: 

Radny Arnold Donitza podał kandydaturę radnego Marko Markowskiego oraz uzasadnił 

wybór – radny wyraził zgodę. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie komisji skarg, wniosków petycji w kadencji 

2018-2023. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosów ZA, 2 głosy WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ - uchwała Nr II/16/2018, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

Głos zabrał przewodniczący komisji Sławomir Rowiński. 

 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 14:50). 

 

Wznowienie obrad godz. 14:57. 

 

e) składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 
2023 (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przypomniał, że ustawa o samorządzie 

powiatowym: w art. 17 ust.3 mówi: „radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej 

niż 2 komisjach” oraz poinformował o wnioskach radnych: 

1. w dniu 27 listopada radny Szczepan Bryś złożył deklarację wyrażając gotowość 

do udziału w komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu 

2. w dniu 27 listopada br. radny Arnold Donitza wyraził gotowość do udziału  w 2 komisji 

wyznaczając komisję rozwoju i bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący rady odczytał zaktualizowane składy komisji. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr II/17/2018, 
która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła radnym wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2018; dotyczą realizacji umów zawartych z wykonawcą 

na zadania: 

1) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Zdzieszowice” (kwota 54.120,00 zł); 

2) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Krapkowice” (kwota 54.120,00 zł). 

Zakończenie zadań w 2018 roku nie jest możliwe, gdyż podczas wykonywania prac 

związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków okazało się, że przypadków 

ustalenia granic jest więcej niż pierwotnie zakładano, a są to procedury długotrwałe. Zakres 

pomiarów zwiększył się ze względu na brak możliwości wykorzystania części istniejących 

w zasobie dokumentów pomiarowych. Okoliczności te nie były znane Wykonawcy przed 

zawarciem umowy. 
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Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2018. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosów ZA, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

- uchwała Nr II/18/2018, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

g) 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 11 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła radnym propozycje zmian 

do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.  

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Arnoldowi Donitza, skarbnikowi 

Ilonie Adamkiewicz, dyrektorowi Aleksandrowi Gacek, radnemu Arnoldowi Donitza, 

skarbnikowi Ilonie Adamkiewicz, staroście, skarbnikowi, radnemu Arnoldowi Donitza, 

dyrektorowi Aleksandrowi Gacek, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych 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 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosów ZA, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

- uchwała Nr II/19/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu 

 

 

Ad.4. Interpelacje Radnych. 

 

Brak uwag. 

 

Ad.5. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Radny Arnold Donitza zgłosił prośbę aby identyfikować uchwały, np. datą.  

Głos zabrał starosta informując między innymi o zastrzeżeniach nadzoru wojewody 

opolskiego do uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie Statutu Powiatu 

Krapkowickiego. Zgłoszone przez nadzór uwagi zostaną skonsultowane z biurem prawnym 

powiatu i umieszone w statucie. Biuro rady prześle uchwalony statut oraz z propozycjami 

poprawek. 

Głos zabrał członek zarządu Helga Bieniusa. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Krystian Komander nawiązując do I Sesji gdzie 

w zmianie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok był wzrost na wynagrodzenia 

pracowników o 500 tyś zł co w skali roku 2018 daje wzrost o 1 mln zł. Głos zabrał starosta. 
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Głos zabrał Marko Markowski. Wiceprzewodniczący rady Krystian Komander zwrócił się 

z pytaniem czy w 2018 roku planowany jest jeszcze wzrost na wynagrodzeniach. W temacie 

głos zabrali w kolejności, starosta, przewodniczący rady, radny Arnold Donitza, starosta, 

przewodniczący rady, radny Joachim Kamrad. Radny Szczepan Bryś zwrócił się z pytaniem 

czy w ślad za podwyżkami w starostwie przewidywane są podwyżki dla pielęgniarek 

zatrudnionych w KCZ? Czy będzie remontowany chodnik w Żywocicach oraz czy mogły by 

być sesje zwoływane w inny dzień niż w czwartek? Głos zabrali w kolejności: starosta, 

wicestarosta, przewodniczący rady, radny Bryś, radny Donitza, przewodniczący rady, 

starosta. 

 

 

Ad.6. Zamknięcie obrad.                 
 

Przewodniczący rady przypomniał 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 br. 
(czwartek) godz.14:00 tzw. sesję budżetową. 
 

Przewodniczący rady poprosił radnych o pozostanie na sali obrad po zamknięciu sesji w celu 

ukonstytuowania się komisji, tak aby mogły rozpocząć prace nad projektem budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2019 rok. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 

rady zamknął obrady II Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

 

 

 

 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z II Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. stanowi 

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


