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BR.0002.1.9.2019 
 
 

PROTOKÓŁ NR 9/2019 
Z VIII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 10 października 2019 rok 
 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1306 i trwały do godz. 1610. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 18 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 Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 

starostwa powiatowego. 

 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 

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

radnych: Sabiny Gorzkulli, Krzysztofa Molfy, Stefana Brysia, Macieja Lisickiego.  

 

 

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

protokołu), 

 

Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 

4 października 2019 r. wprowadził autopoprawki do załącznika projektu uchwały w sprawie 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020 

 
Brak uwag. 
 



2 

 

Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla; na sali obrad znajduje się 16 radnych. 

 

 

c) informacja o protokole z VIII sesji; 
 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 8 sesji został dostarczony Radnym w postaci 

elektronicznej: 

� protokół nr 8 z dnia 6 października 2019 r. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Krapkowickiego Monika Wąsik - Kudla podpisała nie wnosząc uwag. 

 

 

Do obrad dołączył radny Krzysztof Molfa; na sali obrad znajduje się 17 radnych. 

 

 

 

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 Szczepan Bryś; na sali obrad znajduje się 18 radnych. 

 

 

 

Ad.4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 
Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 
Krapkowickiemu (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Materiał został zreferowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego Józefa 

Bukowińskiego i Starostę Krapkowickiego Macieja Sonika. 

 

 

Ad.5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 
szkolny 2018/2019 (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: 

1. Pani Iwonie Medwid Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach (stanowi 

załącznik nr 6a do niniejszego protokołu). 
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2. Pani Barbarze Maicher Dyrektor  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach 

(stanowi załącznik nr 6b do niniejszego protokołu). 

3. Pani Małgorzacie Nogalskiej Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II W Zdzieszowicach 

(stanowi załącznik nr 6c do niniejszego protokołu). 

 

 

Od godziny 13:48 Przewodniczący Rady ogłosił 55 minutową przerwę w obradach,  

w celu udania się radnych na uroczyste otwarcie zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu 

kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”. 

 

 

 

Wznowienie obrad godz. 14:42. 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: 

4. Panu Wolfgangowi Schneider Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów 

Opolskich w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 6d do niniejszego protokołu). 

5. Pani Sabinie Lasman Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 

(stanowi załącznik nr 6e do niniejszego protokołu). 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

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

wyjaśnieniami dyrektor wydziału PS Koryny Bernardt i dyrektorów jednostek oświatowych, 

dla których organem zarządzającym jest Powiat Krapkowicki oraz pozytywnie zaopiniowali 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 

2018/2019. Przewodnicząca komisji złożyła całek kadrze nauczycielskiej oraz pracownikom 

administracyjnym szkół życzenia z okazji zbliżającego się święta Edukacji Narodowej. 

 
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi Kamradowi oraz 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Barbarze Maicher. 

 
 
Ad.6. Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2019 (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki omówiła powyższą informację. 

 

Radny Szczepan Bryś zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie zrobiony fragment 50 metrów 

chodnika w okolicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach? Głos zabrała wicestarosta 

(w tle radny Bryś). 

 

Przewodniczący Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektora wydziału IM Aleksandra 

Gacek oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali Informację z zadań 

wykonanych na drogach powiatowych w roku 2019. 
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Sławomir Rowiński Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił  

stanowisko jakie zostało wypracowane do powyższego projektu uchwały, informacje 

uzupełnił Maciej Sonik Starosta Krapkowicki. 
 
Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IX/92/2019, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 

 

b) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2020 (stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu), 

 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki omówiła propozycje zmian jakie zostały ujęte 

w  załączniku do przedmiotowego projektu uchwały (stanowi załącznik nr 9a  do niniejszego 

protokołu). 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

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

wyjaśnieniami dyrektor Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IX/93/2019, 
która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 
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c) programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu” (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła program zawarty 

w przedmiotowym projekcie uchwały 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

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

wyjaśnieniami dyrektor Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. 

 

 

Salę obrad opuścił radny Marko Markowski; na sali pozostało 17 radnych. 

 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IX/94/2019, 
która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu) 

 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w przedmiotowym projekcie 

uchwały.  

 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika oraz 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

 

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 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr IX/95/2019, 
która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
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Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Radny Szczepan Bryś zwrócił się do Zarządu Powiatu Krapkowickiego aby zwrócono uwagę 

na fatalny stan wind w budynku przychodni na ulicy Szkolnej w Krapkowicach. Wicestarosta 

poinformowała, że przekaże uwagę radnego Prezesowi Krapkowickiego Centrum Zdrowia 

Marcinowi Misiewiczowi. 

 

 

Ad.11. 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 IX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

 

 

 

 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z IX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 października 2019 r. stanowi 

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


