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BR.0002.1.4.2019 
 
 

PROTOKÓŁ NR 4/2019 
Z IV SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 24 stycznia 2019 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1407 i trwały do godz. 1548. 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. 
3657) 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.  
 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 

 
Radni uczcili minutą ciszy Ś.P. Tomasza Sokołowskiego Radnego Rady Powiatu 

Krapkowickiego czterech kadencji oraz Ś.P. Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska. 
 
Głos zabrali Przewodniczący Rady Józef Bukowiński oraz Starosta Krapkowicki Maciej 

Sonik. 
 
 

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

 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd 18 stycznia br. przedłożył autopoprawki do  
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok - 
wyrażonej w druku 5f) oraz przedłożył Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
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nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki - wyrażone w druku 6). 
Zarząd przedłożył projekty uchwał w sprawie:  

� dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice - wyrażonej w druku 5g) 
� dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich  w kościele 

parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kujawach - wyrażonej w druku 5h) 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został 
zmieniony w obecności 19 radnych jednomyślnie (stanowi załącznik nr 4a do niniejszego 
protokołu). 

 
 

c) informacja o protokole z III sesji; 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 3 sesji został dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 3 z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.  
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik.  
 
 
Ad.4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok (stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu). 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik omówił powyższe sprawozdanie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Joachim Kamrad poinformował 
radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami starosty 
Macieja Sonika oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2018 rok. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu). 
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Przewodniczący komisji Dawid Gembski omówił przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się- uchwała Nr IV/33/2019, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego 
protokołu 

 
 

b) zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 
r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu). 
 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówiła przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami dyrektor Bernardt 
oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu 
przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IV/34/2019, 
która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 

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

nr 8 do niniejszego protokołu). 
 

Starosta przypomniał zasady powoływania członków do ww. komisji. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Joachim Kamrad poinformował 
radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami starosty 
Macieja Sonika jako komisja branżowa podali kandydatury radnej Moniki Wąsik – Kudli 
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i przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego do udziału w pracach ww. komisji. Kandydaci 
wyrazili zgodę. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 IV/35/2019, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 
r. w sprawie komisji skarg, wniosków i petycji w kadencji 2018 – 2023 (stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
 

Przewodniczący rady przypomniał, że rada powiatu zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym powołała uchwałą Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku 
komisję skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z art. 16a ust. 2 w skład tej komisji wchodzą 
przedstawiciele wszystkich klubów. W związku ze zgłoszeniem Przewodniczącemu Rady 
powołania Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej konieczne jest uzupełnienie składu komisji 
o przedstawiciela tego klubu. Urszula Kolasińska radca prawny starostwa udzieliła w tym 
zakresie wyjaśnień.  
Arnold Donitza Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej zgłosił kandydaturę 
radnego Joachima Kamrada na członka komisji skarg, wniosków i petycji, radny wyraził 
zgodę. Głos zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, mecenas Kolasińska, radny Donitza. 

 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji skarg, wniosków 
i petycji w kadencji 2018 – 2023. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IV/36/2019, 
która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033 (stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu). 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
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się z wyjaśnieniami skarbik Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  
projekty uchwały. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019 - 2033. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr IV/37/2019, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu). 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone do przedmiotowego 
projektu uchwały wraz z propozycjami autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik 
nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się z wyjaśnieniami skarbik Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  
projekty uchwały wraz z propozycjami autopoprawek Zarządu. 
Głos zabrali radny Joachim Kamrad oraz starosta. 
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Krapkowickiego 2019 r. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr IV/38/2019, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego protokołu. 
 
 

g) dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice – (stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu). 
 

Starosta Maciej Sonik omówił przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się z wyjaśnieniami skarbik Ilony Adamkiewicz oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  
projekty uchwały. 
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Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie 
Krapkowice. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IV/39/2019, 
która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 

 
 

h) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich  w kościele 
parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kujawach (stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu). 
 

Iwona Jagoda – Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy zreferowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się z wyjaśnieniami dyrektor Jamioł oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty 
uchwały. 
 
Brak uwag. 

 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji na wykonanie prac 
konserwatorskich i restauratorskich  w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kujawach. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IV/40/2019, 
która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 
 

Ad.6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Krapkowicki. 

 
Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówiła powyższe sprawozdanie. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami dyrektor Bernardt 
oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki. 
 
Brak uwag. 
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Ad.7. Interpelacje Radnych. 
 
Brak uwag. 
 
Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 
 
Radny Szczepan Bryś nawiązał do artykułu z lokalnej gazety dotyczącego zimowego 
utrzymania drów w powiecie krapkowickim oraz zwrócił się z pytaniem o odśnieżanie dróg 
w dniu 14 stycznia br., gdzie droga powiatowa w Żywocicach została odśnieżona dopiero 
po 3 godzinach. W tym temacie przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności 
wicestaroście Sabinie Gorzkulli, radnemu Bryś, staroście, ( w tle radny Bryś). Przewodniczący 
rady udzielił głosu Joachimowi Wojtali Burmistrzowi Gogolina. Burmistrz w wypowiedzi 
nawiązał do tematu Zakładu Opieki Leczniczej oraz powstania pierwszej strzelnicy 
w Powiecie Krapkowickim. Głos zabrali decyzją przewodniczącego rady w kolejności starosta 
Maciej Sonik, Marcin Misiewicz Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia, radny Joachim 
Kamrad, prezes Misiewicz, radny Krystian Komander, burmistrz Joachim Wojtala, (w tle 
starosta), burmistrz Wojtala, starosta, prezes Misiewicz, przewodniczący rady, wicestarosta 
Sabina Gorzkulla, starosta, burmistrz Wojtala. 
 
 
Ad.9. Zamknięcie obrad.                 
 
Przewodniczący rady poinformował, że kolejną sesję planuje zwołać 28 marca br.  

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 
                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z IV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stanowi 

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


