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BR.0002.1.6.2019 
 

 
PROTOKÓŁ NR 6/2019 

Z VI SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  
w dniu 11 kwietnia 2019 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1407 i trwały do godz. 1609. 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. 
 
Wręczenie listu gratulacyjnego oraz kwiatów Pani Danucie Wieszali Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach; głos zabrała dyrektor Wieszala. 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał; nie ma 
radnego Krzysztofa Molfy. 

 
 

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

protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 8 kwietnia 
br. przedłożył nowe projekty uchwały w sprawie: 

• obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

• pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Gminy Krapkowice 
 



2 

 

oraz  
Zarząd  przedłożył autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2019 rok - wyrażonej w druku 7f)  

 

 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 11 kwietnia br. przedłożył autopoprawki do  projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok - wyrażonej 

w druku 7f)  
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został 
zmieniony w obecności 18 radnych jednomyślnie. 

 
 

c) informacja o protokole z V sesji; 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 5 sesji został dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 5 z dnia 14 marca 2019 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrał 
przewodniczący rady Józef Bukowiński. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik. 
 

Brak uwag. 
 

 

Do obrad dołączył radny Krzysztof Molfa; na sali obrad znajduje się 19 radnych. 
 
 
Ad.4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla powiatu krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach omówiła przedmiotowy materiał. Radny Joachim Kamrad zwrócił 
się z pytaniem czy przewidywana jest rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 
w Krapkowicach? Głos zabrała wicestarosta Sabina Gorzkulla. 
 



3 

 

Przewodniczący rady poinformował, że „Ocena” była tematem obrad Komisji Polityki 
Społecznej, gdzie członkowie zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektor Stroki 
i pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 

 

Ad.5. Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2018 roku 
na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice (stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu). 

 

Izabela Wojciechowska Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii zreferowała powyższą 
informację. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali Informację z działania 
organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2018 roku na terenie województwa 
opolskiego - Powiat Krapkowice. 
 
Starosta Maciej Sonik poinformował, że Komisja Porządku i Bezpieczeństwa pozytywnie 
zaopiniowała ww. materiał. 
 

Brak uwag. 
 

 

Ad.6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2018 
rok (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Doktor Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Krapkowicach na podstawie prezentacji multimedialnej omówił powyższą informację 
(stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu). 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu pozytywnie Informację o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. 
 

Starosta Maciej Sonik poinformował, że Komisja Porządku i Bezpieczeństwa pozytywnie 
zaopiniowała ww. materiał. 
 

Brak uwag. 
 

 

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

 
a) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krapkowicach (stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
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Tomasz Mierzwa Inspektor Wydziału Polityki Społecznej omówił powyższy 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 dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Krapkowicach. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VI/49/2019, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu 

 
 

b) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zdzieszowicach (stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 
Tomasz Mierzwa Inspektor Wydziału Polityki Społecznej omówił powyższy 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 dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VI/50/2019, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu 

 

 

c) zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2019 r (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Tomasz Mierzwa Inspektor Wydziału Polityki Społecznej omówił powyższy projekt 

uchwały. 
 
Brak uwag. 
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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 zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu 

Krapkowickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VI/51/2019, 
która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krapkowice (stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu). 

 
Maciej Sonik Starosta Krapkowicki zreferował 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 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Gminy. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VI/52/2019, 
która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu zapoznała radnych z przedmiotowym projektem 

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. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 1 głosie przeciwko 
i 3 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr VI/53/2019, która stanowi załącznik nr 12a 
do niniejszego protokołu. 
 

 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu). 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła zmiany wprowadzone do przedmiotowego 

projektu uchwały wraz z propozycjami autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik 

nr 13a 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. 
 
Brak uwag. 
 
 

g) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu). 

 
Henryk Małek Sekretarz Powiatu zreferował przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Brak uwag. 
 

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

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr VI/55/2019, 
która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 

 
 

h) pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Gminy Krapkowice (stanowi załącznik nr 15 

do niniejszego protokołu). 
 

Iwona Jagoda – Jamioł omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Głos zabrał starosta. 
 
Brak uwag. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej (dotacji celowej) dla 

Gminy Krapkowice. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr VI/56/2019, 
która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 
Brak uwag. 
 
 
Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Radny Arnold Donitza podziękował za wprowadzenie do budżetu powiatu zadania 
pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Żużela”. Radny 
Szczepan Bryś zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość wprowadzenia do budynku 
starostwa oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Głos zabrał starosta. Radny 
Bryś zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość zakupienia wspólnie przez gminy i powiat tzw. 
radaru pogodowego? Ponownie głos zabrał starosta. 
 

Ad.9. Zamknięcie obrad.                 
 
Starosta Maciej Sonik zaprosił Radnych do udziału w obchodach Środy Żurowej. 
Przewodniczący rady poinformował, o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego wraz 
z kopią druku PIT do dnia 30 kwietnia br. oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych. 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z VI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. stanowi 

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


