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BR.0002.1.5.2019 
 
 

PROTOKÓŁ NR 5/2019 
Z IV SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 14 marca 2019 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1407 i trwały do godz. 1721. 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.  
 

Radni uczcili minutą ciszy Ś.P. Premiera Jana Olszewskiego polityka, adwokata, 
powstańca warszawskiego i żołnierza szarych szeregów, prezesa rady ministrów w latach 
1991-1992. 

 
Głos zabrał radny Marko Markowski. 
 
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 Zarząd 13 marca br. przedłożył autopoprawki 
do projektów uchwał w sprawie: 
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•  zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 - wyrażonej 

w druku 7h)  

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok - wyrażonej w druku 7i)  
 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2019 r.  
 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został 
zmieniony w obecności 19 radnych 17 głosami za przy 2 głosach wstrzymujący się. 

 
 

c) informacja o protokole z IV sesji; 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 4 sesji został dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 4 z dnia 24 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrał 
przewodniczący rady. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik, radny Joachim Kamrad, radna Irena Pachowicz, prezes 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcin Misiewicz, który zaprosił radnych przed budynek 
starostwa celem obejrzenia nowych karetek pogotowia, jakie zostały zakupione przez KCZ. 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (godz. 14:58). 
 

Wznowienie obrad godz. 15:10 

 

 

Ad.4. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POLICJI Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018 R. ORAZ 
INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE 
POWIATU. INFORMACJA Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA 
PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI  ZA 2018 ROK (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Mł. insp. Górny Marcin zreferował powyższe sprawozdanie na podstawie prezentacji 
multimedialnej. 
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Brak uwag. 
 
Radny Arnold Donitza zgłosił wniosek o zadawanie tylko pytań do nw. sprawozdań gdyż 
zostały szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa. 
Starosta zgłosił wniosek przeciwny. Głos zabrał przewodniczący rady. 
 

 

Ad.5. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ O ZAGROŻENIACH 
POŻAROWYCH NA TERENIE POWIATU  ZA 2018 ROKU (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

 

Bryg. Krzysztof Kuniec (p.o. komendanta)  zreferował powyższe sprawozdanie na podstawie 
prezentacji multimedialnej. 
 

Salę obrad opuścił radny Szczepan Bryś; na sali pozostało 18 radnych. 
 
Głos w dyskusji zabrali: członek zarządu Dariusz Willim, członek zarządu Helga Bieniusa, 
Bryg. Krzysztof Kuniec. 
 

 

Ad.6. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW Z DZIAŁALNOŚCI 
ZA 2018 ROK (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska Powiatowy Rzecznik Konsumentów zreferowała powyższe 
sprawozdanie na podstawie prezentacji multimedialnej. 
 
 

Salę obrad opuścili radni Kinga Kaptur, Krystian Komander; na sali pozostało 16 radnych 
 

 
Głos zabrała Helga Bieniusa członek zarządu powiatu, starosta, przewodniczący rady, 
wicestarosta Sabina Gorzkulla. 
 

 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 16:37). 
 

Wznowienie obrad godz. 16:42 

 

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 

i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według 
algorytmu w 2019 r.  (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
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Beata Krzeszowska – Stroka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Brak uwag. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty 
uchwały. 
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 

społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 

zadania przypadających według algorytmu w 2019 r. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/41/2019, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu 

 
 

b) zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Walce (stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu). 

 
Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału  omówił przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Walce. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/42/2019, 
która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 

 

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik omówił przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/43/2019, 
która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu). 

 
Sekretarz Henryk Małek zreferował przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/44/2019, 
która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu). 

 
Iwona Jagoda – Jamioł zapoznała radnych z przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty 
uchwały. 
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Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla poprosiła o zabranie głosu przez Pana Krystiana 
Warzechę przedstawiciela Klubu Sportowego SUPLES. Głos w dyskusji zabrali w kolejności 
radny Krzysztof Molfa, pan Warzecha. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3" 

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 V/45/2019, 
która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 

 

 

f) zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 maja 2011 r. 
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi 
finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 13 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 
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 VI/44/2011 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków 

dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu 

Krapkowickiego 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/46/2019, 
która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 
 

g) 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 14 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 16 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 2 głosach  
wstrzymujący się - uchwała Nr V/47/2019, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

h) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu). 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone do przedmiotowego 

projektu uchwały wraz z propozycjami autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik 

nr 15a 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 skarbnik. 
 
 

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 16 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr V/48/2019, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego 
protokołu. 
 
 

Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 
Brak uwag. 
 

Salę obrad opuścił radny Maciej Lisicki; na sali pozostało 15 radnych 
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Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Radny Joachim  Kamrad zabrał głos w sprawie wyrwy w jezdni na drodze Strzeleczki – 
Ścigów, mieszkańcy zgłaszają prośbę o postawienie znaku ograniczenia prędkości. Głos 
zabrali w kolejności wicestarosta, radny Kamrad. Radny Marko Markowski zwrócił 
się z wnioskiem o rozeznanie tematu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Gogolin 
na wysokości piekarni Olejnik jest wyrysowana podwójna linia ciągła, na chodnikach 
jest oznakowanie o drodze rowerowej i wpłynęła odmowa Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
w sprawie wymalowania przejścia dla pieszych ww. miejscu. Głos w sprawie zabrał starosta. 
 

 

Ad.9. Zamknięcie obrad.                 
 
Przewodniczący rady poinformował, o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego wraz 
z kopią druku PIT do dnia 30 kwietnia br.  

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z V Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. stanowi 

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


