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BR.0002.1.7.2019 
 

PROTOKÓŁ NR 7/2019 
Z VI SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 6 czerwca 2019 rok 
 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1404 i trwały do godz. 1919. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 17 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 16 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał; nie ma 

radnego Krzysztofa Molfy, Radnej Kingi Kaptur, Radnego Arnolda Donitzy. 

 

 

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

protokołu), 

 

Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 4 CZERWCA 
br. przedłożył nowe projekty 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; 

� projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin 

Jabłonkowskich”; 

 

� projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana 

Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach”; 
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� wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny 

i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej II edycja; 

 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został 

zmieniony w obecności 16 radnych przy 15 głosach za i 1 głosie wstrzymujący się. 

 

 

c) informacja o protokole z VI sesji; 
 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 6 sesji został dostarczony Radnym w postaci 

elektronicznej: 

� protokół nr 6 z dnia 11 kwietnia 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 Arnold Donitza; na sali obrad znajduje się 17 radnych. 

 

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2018 rok (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Pani Dorota Dobiecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ANNA zreferowała powyższą 

informację korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 5a do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami dyrektor Stroki oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności 

Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2018 rok. 

 

Brak uwag. 
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Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krapkowicach za 2018 rok (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Pani Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

zreferowała powyższą informację korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi 

załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami dyrektor Stroki oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności oraz 

efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2018 rok. 

 

 

Brak uwag. 
 

Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON 

rehabilitacja zawodowa) za 2018 rok (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Pani Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zreferowała powyższą 

informację korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 7a do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu wysłuchali wyjaśnień Dyrektor Wieszali oraz 

pozytywnie Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach 

(PFRON rehabilitacja zawodowa) za 2018 rok. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o Powiatową Radę Zatrudnienia. Wyjaśnień 

udzieliła dyrektor Wieszala. 

 

Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

Ad.7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 
pozarządowymi w 2018 roku (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla zreferowała powyższą informację, którą 

poprzedziła emisja filmu, który stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami dyrektor Stroki oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności oraz 

efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2018 rok. 

 

Brak uwag. 
 

Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

Ad.8. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok (stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu); debata; rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum 
zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przytoczył zapisy ustawy o samorządzie powiatowym 

z art. 30 ust. 4,5 i 6. 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zreferował na podstawie prezentacji multimedialnej 

Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok.  

 

Przewodniczący rady otworzył debatę nad raportem oraz udzielił głosu w kolejności: 

członkowi zarządu Maciejowi Lisickiemu, członkowi zarządu Heldze Bieniusie, 

wiceprzewodniczącemu rady Krystianowi Komander, wicestaroście Sabinie Gorzkulli, 

członkowi zarządu Dariuszowi Willimowi, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, 

wicestaroście. 

 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (godz. 17:25). 

 

 

Wznowienie obrad godz. 17:32. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 6 głosach 

wstrzymujących się 0 przeciwnych - uchwała Nr VII/57/2019, która stanowi załącznik nr 10a 

do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (godz. 17:36). 

 

 

Wznowienie obrad godz. 17:46. 
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Salę obrad opuścił radny Szczepan Bryś; na sali obrad pozostało 16 radnych. 

 

 

Ad.9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok (stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnik Ilony 

Adamkiewicz oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali 

przedmiotowy  projekty uchwały. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego 

za 2018 rok. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 2 głosach 

wstrzymujących się  - uchwała Nr VII/58/2019, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego 

protokołu. 

 

 

b) sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Krapkowickiego za 2018 r. (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przypomniała radnym, że Zarząd Powiatu Uchwałą 

Nr 167/2019 z dnia 27 marca 2019 r. przedstawił Radzie Powiatu sprawozdanie roczne 

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. Natomiast sprawozdanie 

finansowe za 2018 rok Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu Uchwałą Nr 187/2019 

z dnia 9 maja 2019 r. Skarbnik poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu oraz omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnik Ilony 

Adamkiewicz oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali 

przedmiotowy  projekty uchwały. 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi Kamradowi, radnemu 

Krystianowi Komander, staroście wicestaroście. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 r. 

 

 

Salę obrad opuścił radny Marko Markowski; na sali obrad pozostało 15 radnych. 

 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach 

wstrzymujących się  - uchwała Nr VII/59/2019, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad.10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Gembski poinformował radnych, iż  Uchwałą 

Nr 1/2019 z dnia 10 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krapkowickiego 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 

Krapkowickiego za 2018 rok. Przewodniczący komisji poinformował o pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dla wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz omówił 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach 

wstrzymujących się  - uchwała Nr VII/60/2019, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad.11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim” 

(stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Starosta zgłosił propozycję wprowadzenia do „Programu” poprawki, która została 

zasygnalizowana na posiedzeniu komisji przez Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju 

i Bezpieczeństwa Joachima Kamrada, w treści: 

 

W rozdziale 3. Przeciwdziałanie przestępczości proponuje się dodać: 
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- w  "Występujących problemach" podpunkt 9) Oszustwa i nakłaniania do niekorzystnych 
umów dla konsumentów; 
- w  "Cele główne" podpunkt 4) ochrona konsumentów; 
- w  "Zadania do realizacji podpunkt 11) edukacja konsumencka i ochrona konsumentów, 
zwiększanie świadomości zagrożeń wynikających z działalności nieuczciwych firm; 
- w  "Realizatorzy" - Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Joachim Kamrad poinformował 

radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu starosty oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie autopoprawki do załącznika do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim”. 

 

W obecności 15 radnych autopoprawka ostała przyjęta jednomyślnie. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 

w powiecie krapkowickim”. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/61/2019, 
która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 

 

 

b) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice (stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Decyzją Rady Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki zreferowała projekty uchwał 

wyrażone od druku 11b) do 11f). 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Dyrektor Anety 

Dróżdż oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał 

wyrażone od druku 11b) do 11f). 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Zdzieszowice. 
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W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/62/2019, 
która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu). 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Walce. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/63/2019, 
która stanowi załącznik nr16a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (stanowi załącznik nr 17 

do niniejszego protokołu). 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Walce. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/64/2019, 
która stanowi załącznik nr17a do niniejszego protokołu, 

 

 

e) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice (stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Zdzieszowice. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/65/2019, 
która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Gogolin (stanowi załącznik 

nr 19 do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Gogolin. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/66/2019, 
która stanowi załącznik nr 19a do niniejszego protokołu. 
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g) 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 20 do niniejszego protokołu), 

 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki zreferowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Dyrektora 

Aleksandra Gacek oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/67/2019, 
która stanowi załącznik nr 20a do niniejszego protokołu. 

 

 

h) zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 
2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (stanowi 

załącznik nr 21 do niniejszego protokołu), 

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła przedmiotowy projekt 

uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Inspektora Tomasza Mierzwy oraz 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za  przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr VII/68/2019, która stanowi załącznik nr 21a do niniejszego protokołu. 
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i) ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. (stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu), 

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła przedmiotowy projekt 

uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Inspektora Tomasza Mierzwy oraz 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/69/2019, 
która stanowi załącznik nr 22a do niniejszego protokołu. 

 

 

j) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach 

(stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu), 

 

Decyzją Rady Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła projekty 

uchwał wyrażone od druku 11j) do 11q). 
 

 
Brak uwag. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Inspektora Tomasza Mierzwy oraz 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał wyrażone od 

druku 11j) do 11q). 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 

Dwujęzycznego w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/70/2019, 
która stanowi załącznik nr 23a do niniejszego protokołu. 

 

 



11 

 

k) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Krapkowicach 

(stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 

Specjalnego w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/71/2019, 
która stanowi załącznik nr 24a do niniejszego protokołu. 

 

 

l) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu),, 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/72/2019, 
która stanowi załącznik nr 25a do niniejszego protokołu. 

 

 

m) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/73/2019, 
która stanowi załącznik nr 26a do niniejszego protokołu. 

 

 

n) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Zdzieszowicach (stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/74/2019, 
która stanowi załącznik nr 27a do niniejszego protokołu. 
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o) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach (stanowi 

załącznik nr 28 do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/75/2019, 
która stanowi załącznik nr 28a do niniejszego protokołu. 

 

 

p) stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 29 

do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/76/2019, 
która stanowi załącznik nr 29a do niniejszego protokołu. 

 

 

q) stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zdzieszowicach (stanowi załącznik nr 30 

do niniejszego protokołu), 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum 

w Zdzieszowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VII/77/2019, 
która stanowi załącznik nr 30a do niniejszego protokołu. 

 

Radny Joachim Kamrad zauważył, że jest wpisane Liceum Ogólnokształcące z Gogolina do 

planu sieci szkół ponad podstawowych i specjalnych na terenie powiatu krapkowickiego, czy 

gmina Gogolin podjęła już w tym temacie stosowną uchwałę? Odpowiedzi udzieliła dyrektor 

Bernardt. 

 

 

r) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 31 do 

niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu zapoznała radnych z przedmiotowym projektem 

uchwały, omówiła również autopoprawki (stanowią załącznik nr 31a do niniejszego 

protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
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szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnik Ilony Adamkiewicz oraz w wyniku podjętej dyskusji 

pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały, bez autopoprawek. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z prośbą aby skarbnik podczas omawiania zmian w 

budżecie informowała która ze zmian to autopoprawka. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2019 rok. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr VII/78/2019, która stanowi załącznik nr 31b do niniejszego protokołu. 

 

 

s) 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 32 do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu zapoznała radnych z przedmiotowym projektem 

uchwały. 

 

Brak uwag. 
 

 

Salę obrad opuścił radny Sławomir Rowiński; na Sali pozostało 14 radnych. 

 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 

rok. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr VII/79/2019, 
która stanowi załącznik nr 32a do niniejszego protokołu. 

 

 

t) projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin 
Jabłonkowskich” (stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla poinformowała, iż przedmiotowy projekt 

został omówiony przez Skarbnika Ilonę Adamkiewicz.  

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat 

Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich”. 
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W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr VII/80/2019, 
która stanowi załącznik nr 33a do niniejszego protokołu. 

 

 

u) projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach” (stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla poinformowała, iż przedmiotowy projekt 

został omówiony przez Skarbnika Ilonę Adamkiewicz.  

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 

Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. 

Jana Kilińskiego w Krapkowicach”. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr VII/81/2019, 
która stanowi załącznik nr 34a do niniejszego protokołu. 

 

 

Do obrad dołączył radny Sławomir Rowiński; na Sali znajduje się 15 radnych. 

 

 

v) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej II edycja (stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu). 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla zreferowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy jest już rodzina do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka? Wicestarosta potwierdziła. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr VII/82/2019, 
która stanowi załącznik nr 35a do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.12. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Brak. 
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Ad.13. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Brak. 
 

 

Ad.14. Zamknięcie obrad.                 
 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję.  

Przewodniczący rady zamknął obrady VII 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 6 czerwca 2019 r. stanowi 

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


