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BR.0002.1.13.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 13/2020 
Z XII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 21 kwietnia 2020 rok 
 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego 

– zdalny tryb obradowania. Obrady rozpoczęły się o godz. 1610 i trwały do godz. 1748. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 19 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

 

 

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, a także poinformował o uprawnieniach wynikających z art. 15zzx ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które uprawniają do zwołania sesji z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania. Przewodniczący rady 

poinformował również, że sesja transmitowana jest „na żywo” oraz przywitał wszystkich 

obecnych zdalnie radnych oraz pracowników starostwa powiatowego.  

 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach w sposób zdalny bierze udział 

17 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania 

wiążących uchwał; nie ma połączenia  radnymi: Helgi Bieniusy, Moniki Wąsik-Kudli.  

 

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

protokołu), 

 

Do obrad prowadzonych zdalnie dołączyły radne Helga Bieniusa, Monika Wąsik-Kudla; 

system wskazał, że udział w sesji zdalnej bierze 19 radnych. 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt 2c) 

Informacja na temat sytuacji w związku z koronawirusem. 
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Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 

19 radnych został przyjęty jednomyślnie. 

 

c) informacja na temat sytuacji w związku z koronawirusem; głos zabrał starosta oraz 

radny Joachim Kamrad. 

 

 

Ad.2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Starosta Maciej Sonik omówił przedmiotową ocenę przygotowaną przez jednostki 

samorządu terytorialnego Powiatu Krapkowickiego. 

 

Brak uwag. 
 

 

Ad.3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 

i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według 

algorytmu w 2020 r. (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla zreferowała zadania z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych. Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności radnemu 

Joachimowi Kamradowi, wicestaroście. 

 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 

społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 

zadania przypadających według algorytmu w 2020 r. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie  - uchwała 

Nr XIII/120/2020, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - III edycja” - (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zasady funkcjonowania powyższego 

projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

Działanie 08.01 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
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Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - III edycja”. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XIII/121/2020, 
która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) projektu pn. ,,Zdalna szkoła w Powiecie Krapkowickim” (stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zasady funkcjonowania powyższego 

projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 

1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła 

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. ,,Zdalna szkoła w Powiecie 

Krapkowickim”. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XIII/122/2020, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 

 

d) programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zasady realizacji powyższego 

programu. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych 

spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych 

 

Brak uwag. 
 



4 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XIII/123/2020, 
która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 

 

e) 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 10 do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do WPF-a na lata 2020 -

2033. 

 
Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w 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 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XIII/124/2020, 
która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 

Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

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

do niniejszego protokołu), 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik omówił propozycje zmian do budżetu na 2020 rok. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2020 rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XIII/122/2020, 
która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
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Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

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

Głos zabrał starosta, radny Joachim Kamrad, członek zarządu Helga Bieniusa. 

Przewodniczący rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 

2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego – termin jest wydłużony do 31 

maja 2020 r., jednakże składanie zeznań podatkowych jest niezmiennie do 30 kwietnia br.  

oraz odesłał radnych do przepisów z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opisane są w art. 15zzj. 

 

Następna sesja planowana jest pod koniec maja. 

 

 

Ad.5. Zamknięcie obrad.                 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za udział i merytoryczną dyskusję.  

Przewodniczący rady zamknął obrady XIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

 

 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. stanowi 

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


