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BR.0002.1.11.2020 
 
 

PROTOKÓŁ NR 11/2020 
Z XI SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 30 stycznia 2020 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1408 i trwały do godz. 1838. 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 18 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał; nie ma 
radnej Kingi Kaptur.  

 
 

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

protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 

20 stycznia br.  przedłożył  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez 

Powiat Krapkowicki – pkt 6 w porządku obrad. 
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W dniu 27 stycznia br. Zarząd przedstawił nowy projekt uchwały:  
� w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego  – wyrażony w druku 5h; 

oraz 
autopoprawki do projektów uchwał: 

� w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 rok - wyrażony w druku 5g; 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 - 
wyrażony w druku 5f; 

W dniu 29 stycznia br. Zarząd przedstawił autopoprawki do projektu uchwały: 
� w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 rok - wyrażony w druku 5g. 
W dniu 30 stycznia br. Zarząd przedstawił autopoprawki do projektów uchwał:  
� w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 - 
wyrażony w druku 5f; 

� w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 rok - wyrażony w druku 5g. 

 
 
Brak uwag. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
18 radnych został przyjęty jednomyślnie. 
 

 
c) informacja o protokole z X sesji; 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 10 sesji został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 10 z dnia 12 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrał 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński. 
 
Brak uwag. 
 
Godz. 14:14 
 
 

Przewodniczący Rady ogłosił 40 minutową przerwę w obradach. Radni udali się do szpitala 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 

 
 
Wznowienie obrad o godz. 14:54 
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Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik. Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu 
Joachimowi Kamradowi, staroście, radnemu Kamradowi, staroście, wicestaroście Sabinie 
Gorzkulli, radnemu Marko Markowskiemu, staroście, wicestaroście, prezesowi 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcinowi Misiewiczowi, staroście. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.   
 

Brak uwag. 
 

 

Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu). 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Gembski zapoznał radnych z projektem planu 
kontroli. 
Głos zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, przewodniczący komisji, radny Marko 
Markowski. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się- uchwała Nr XI/109/2020, która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu (w 
wyniku usterki technicznej odbyła się reasumpcja głosowania). 
 
 

b) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach 

(stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu), 
 

Sławomir Rowiński Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił przedmiotową 
skargę oraz zapoznał Radnych z opinią komisji. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/110/2020, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
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c) ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1768 O (stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Brak uwag. 
 
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 powyższy materiał. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1768 O. 

 
Godz. 16:08 
 
 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę „techniczną”  w obradach. 
 
 
Wznowienie obrad o godz. 16:13 
 
 

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

 
 

W obecności 17 radnych, po reasumpcji głosowania (błąd techniczny) uchwała została 
przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/111/2020, która stanowi załącznik nr 7a do 
niniejszego protokołu. 
 
 

d) wystąpienia z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla wyjaśniła powody przedstawienia Radzie ww. 
projektu uchwały. 
 

Na salę obrad wrócił radny Marko Markowski; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 

 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z Opolskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XI/112/2020, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu), 
 

Przewodniczący rady poinformował, że procedura postępowania nad przedmiotowym 
projektem uchwały jest prowadzona zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały 
budżetowej Powiatu Krapkowickiego - Uchwała Nr XXXVIII/306/2018 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia  05 września 2018 r. 

 
 

1) omówienie projektu uchwały budżetowej przez Skarbnika Ilonę Adamkiewicz; głos zabrał 
starosta; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
Starosta Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu stanowisko wobec 
zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby; 

3) przedstawienie opinii komisji stałych przez jej przewodniczących: 
 

1) KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ 
przewodnicząca – Irena Pachowicz, 
 
2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO i BEZPIECZEŃSTWA  
przewodniczący – Krzysztof Molfa, 
 
3) KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA POWIATU 
wiceprzewodnicząca – Sławomir Rowiński, 
 

4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji 
stałych, które może być: 
a) negatywne lub, 
b) przychylające się do wniosków w całości lub w części; 

Starosta poinformował, iż Przewodniczący Rady - działając zgodnie z § 7 ust. 5 Uchwały 
Nr XXXVIII/306/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego  otrzymane opinie 
komisji w dniu 17 stycznia br. przekazał Zarządowi Powiatu informując o pozytywnych 
opiniach komisji oraz o braku wniosków komisji do budżetu na 2020 r.; 

5) brak wniosków radnych; 
6) nie dotyczy; 
7) brak propozycji autopoprawek Zarządu; 
8) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej - przewodniczący rady udzielił głosu 

w kolejności: radnemu Marko Markowskiemu, staroście; radnemu Marko Markowskiemu (w 
tle starosta), radnemu Joachimowi Kamradowi, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych 
Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu Krapkowickiego, wicestaroście, staroście. Radny 
Arnold Donitza zgłosił wniosek o wprowadzenie zapisu do §10 pkt 2) zaplanowaniu nowych 
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wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększeniu 
zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 
w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, „pod kontrolą rady”; głos zabrał starosta, radny 
Krystian Komander, starosta, przewodniczący rady, mecenas Urszula Kolasińska, starosta, skarbnik, 
radny Arnold Donitza, który wycofał zgłoszony wniosek, radny Joachim Kamrad, starosta 

9)  brak propozycji zmian Zarządu Powiatu; 
10) nie dotyczy. 

 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec dalszych uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XI/113/2019, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego 
protokołu. 
 

 
f) zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 

2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 - 
autopoprawka (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała propozycje zmian wraz z autopoprawkami 
w przedmiotowym projekcie uchwały.  
 
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 wraz ze 
zgłoszonymi autopoprawkami. 
 
Starosta  Maciej Sonik poinformował, iż na posiedzeniu zarządu przed samą sesją otrzymał 
zgodę Członków Zarządu na zgłoszenie poprawki w przedmiotowym projekcie uchwały, 
którą omówił. 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję i udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi 
Kamradowi, staroście, radnemu Kamradowi, wicestaroście, radnemu Kamradowi, staroście, 
radnemu Kamradowi, staroście, radnemu Szczepanowi Bryś, który zwrócił się z prośbą o 
informację co ma zawierać warta 800.000,00 zł  dokumentacja do rozbudowy szpitala ? głos 
zabrali starosta, wicestarosta, radny Bryś ( w tle starosta), wicestarosta, starosta, radny 
Krystian Komander, starosta, wicestarosta, starosta, rany Krzysztof Molfa ( w tle starosta), 
radny Arnold Donitza, radny Joachim Kamrad, wicestarosta, przewodniczący rady, starosta 
(w tle radny Donitza), przewodniczący rady. 
 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Zarządu do projektu 
zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033. 
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W obecności 18 radnych, poprawka została przyjęta 14 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się. 
 
 
Godz. 18:19 
 
 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę „techniczną”  w obradach. 
 
 
Wznowienie obrad o godz. 18:25 
 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020 – 2033. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się  - uchwała Nr XI/114/2020, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

Salę obrad opuścili radni: Maciej Lisicki, Joachim Kamrad;  

na Sali obrad pozostało 16 radnych. 

 

 

g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok - (stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian wraz z propozycjami 
autopoprawek Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 11a do niniejszego 
protokołu). 
Starosta  Maciej Sonik poinformował, iż na posiedzeniu zarządu przed samą sesją otrzymał 
zgodę Członków Zarządu na zgłoszenie poprawki w przedmiotowym projekcie uchwały., 
którą omówił. 
 
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 wraz z 
autopoprawką zgłoszoną na posiedzeniu komisji przez Skarbnika Powiatu. 
 
Brak uwag. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Zarządu do projektu zmiany 

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok. 

 
W obecności 16 radnych, poprawka została przyjęta 12 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 

rok. 

 
W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XI/115/2020, 
która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego protokołu. 
 
 

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

 
 

h) petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Rowiński zapoznał omówił 
przedmiotowy projekt uchwały oraz zapoznał radnych z opinią komisji. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego. 

 
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/116/2020, 
która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Powiat Krapkowicki. 
 
Materiał zreferowała Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 
 
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. 
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Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 
Głos zabrali w kolejności Członek Zarządu Helga Bieniusa, Wicestarosta Krapkowicki Sabina 
Gorzkulla, Przewodniczący Rady Józef Bukowiński, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik. 
 

 

Ad.9. 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 XI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2020 r. stanowi 

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


