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BR.0002.1.12.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 12/2020 
Z XII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 5 marca 2020 rok 
 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1402 i trwały do godz. 1421. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 14 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, 

poinformował, że sesja jest zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego w trybie 

tzw. nadzwyczajnym po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości 

oraz pracowników starostwa powiatowego. 

 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

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

radnych: Szczepana Bryś, Arnolda Donitza, Joachima Kamrad, Kingi Kaptur, Krystiana 

Komander, Katarzyny Sonik.  

 

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

protokołu), 

 

Brak uwag. 
 

 

Ad.2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 
2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu), 
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Skarbnik Ilona Adamkiewicz przedstawiła planowane zmiany jakie Zarząd proponuje 

wprowadzić 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. 

 

Brak uwag. 
 

 

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 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie  - uchwała Nr XII/117/2020, 
która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok - (stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu), 

 
Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła propozycje zmian, jakie Zarząd planuje 

wprowadzić w przedmiotowym projekcie uchwały. 

 

 

Do obrad dołączył radny Krystian Komander; na sali obraz znajduje się 14 radnych. 

 

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. 

 
Brak uwag. 
 

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 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XII/118/2020, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 

 

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

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
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Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła ogólne warunki emisji obligacji, zasady ich zbywania, 

wykupu oraz wypłaty oprocentowania. Wykup obligacji został przewidziany w latach 2022 – 

2028. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy wykupu zostały zaplanowane przy 

zachowaniu prawidłowej relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 

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 udzielił w kolejności głosu: radnemu Krystianowi Komander, 

wicestaroście Sabinie Gorzkulli, skarbnikowi. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr XII/119/2020, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 

 
Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Następna sesja planowana jest w kwietniu po świętach Wielkanocnych poinformowali 

wspólnie przewodniczący rady i wicestarosta. 

 

Ad.5. 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 XII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

 

 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

Protokołowała:  
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Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 marca 2020 r. stanowi 

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


