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BR.0002.1.14.2020 
 
 

PROTOKÓŁ NR 14/2020 
Z XIV SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 9 czerwca 2020 rok 
 

 

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

– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1306 i trwały do godz. 1754. W Sesji 

uczestniczyło zdalnie ogółem 19 Radnych. 

 

 

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 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 obrady rady są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 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 z radnymi: Arnoldem Donitza i Marko Markowskim.  

 

 

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 nowy projekt uchwał w sprawie dotacji celowej (pomocy 

finansowej) Gminie Walce wyrażony w druku 16h)  
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oraz Zarząd przedłożył autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok - wyrażonej w druku 16g)  

 
Zmiana quorum, dołączył radny Arnold Donitza; 18 radnych bierze  

w trybie zdalnym udział w sesji. 

 

Radny Joachim Kamrad zgłosił potrzebę ogłoszenia 2 przerw w obradach w związku 

z obszernym porządkiem obrad. 

 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 

18 radnych został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

c) informacja o protokołach z 11, 12 i 13 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z 11, 12 ,13 sesji zostały dostarczone 

Radnym w postaci elektronicznej: 

� protokół z 11 sesji z dnia 30 stycznia br. Przewodniczący Rady Powiatu 

Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag. 

� protokół z 12 sesji z dnia 05 marca br. Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag. 

� protokół z 13 sesji z dnia 21 kwietnia br. 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. 
 

Zmiana quorum, dołączył radny Marko Markowski; 19 radnych bierze  

w trybie zdalnym udział w sesji. 

 

 

Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 

zabrał starosta Maciej Sonik. Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu 

Marko Markowskiemu, staroście, wicestaroście, staroście. 

 

 

Ad.4. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2019 r. oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja 

z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2019 rok (stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu). 
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Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach Józef Chudoba omówił 

sprawozdanie (on-line). 

 

Brak uwag. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu komendanta policji oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

 

Ad.5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na 

terenie powiatu  za 2019 rok (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Krzysztof Kuniec 

omówił sprawozdanie (on-line). 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu komendanta straży pożarnej oraz 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Głos zabrała członkini Zarządu Powiatu Krapkowickiego Helga Bieniusa oraz komendant 

Kuniec. 

 

 

Ad.6. Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2019 roku 

na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice (stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu). 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach Bogusław Krasowski omówił informację (on-

line). 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu powiatowego lekarza weterynarii oraz 

w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 
Brak uwag. 
 

 

Ad.7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2019 

rok (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach dr Kazimierz 

Łukawiecki omówił informację (on-line). 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektora sanepidu oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności: radny Marko Markowski, dyrektor Łukawiecki, 

wicestarosta, starosta. 

14:40 Przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwę w obradach. 

 

 

14:50 wznowienie obrad. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach za 2019 rok (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka omówiła sprawozdanie (on-line). 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz  poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektora PCPR-u oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Głos w dyskusji zabrał radny Joachim Kamrad, dyrektor Krzeszowska - Stroka, radny Kamrad. 

 

 

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” w Krapkowicach za 

2019 rok (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Starszy inspektor Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach Anna Daniszewska 

omówiła sprawozdanie (on-line). 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz  poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu pracownika DPS-u oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.10. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON 

rehabilitacja zawodowa) za 2019 rok (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach Danuta Wieszala omówiła 

sprawozdanie (on-line). 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektora PUP-u oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

 

Ad.11. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za  2019 rok 

(stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 

omówiła sprawozdanie (on-line). 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu rzecznika oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag.  
 

 

Ad.12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu  z organizacjami 

pozarządowymi za 2019 rok (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła sprawozdanie (on-line). 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz  poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

 

Ad.13. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok (stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu).; debata; rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie 

wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 11a 

do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przytoczył zapisy ustawy o samorządzie powiatowym 

z art. 30 ust. 4,5 i 6 (Dz. U. z 2020 r., poz. 920). 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zreferował raport. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję, w której głos zabrali w kolejności: radny Albert 

Donitza, starosta, przewodniczący rady, członek zarządu Helga Bieniusa, wicestarosta Sabina 

Gorzkulla, radny Joachim Kamrad, starosta, skarbnik Ilona Adamkiewicz, radny Kamrad, 

wicestarosta, radna Bieniusa, wicestarosta, starosta, radny Krystian Komander, starosta, 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 3 głosach 

wstrzymujący się - uchwała Nr XIV/126/2020, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad.14. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Krapkowickiego za 2019 r., (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła powyższy projekt uchwały. 

 

Radny Joachim Kamrad poprosił o umieszczenie materiałów wspomagających przedmiotowy 

projekt uchwały w programie Rada365. 

 

16:30 Przewodniczący rady ogłosił 7 minut przerwę w obradach. 

 

 

16:43 wznowienie obrad. 

 

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 sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 r. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 3 głosach 

wstrzymujący się - uchwała Nr XIV/127/2020, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego 

protokołu. 

 

 

b) skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok (stanowi załącznik nr 

13 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła powyższy projekt uchwały. 
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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 skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego 

za 2019 rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr XIV/128/2020, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Gembski poinformował radnych, iż  Uchwałą 

Nr 1/2020 z dnia 25 maja 2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krapkowickiego 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 

Krapkowickiego za 2019 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 2019 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 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 2 głosach 

wstrzymujący się - uchwała Nr XIV/129/2020, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad.16. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz  poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XIV/130/2020, która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu. 

 

 

b) zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów (stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz  poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach 

Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XIV/131/2020, która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz  poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników 

wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Krapkowicki. 
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XIV/132/2020, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 

 

d) pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (stanowi załącznik nr 18 

do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla wyjaśniła powody przedstawienia Radzie ww. 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty oraz w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi 

powiatowej. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XIV/133/2020, 
która stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) pomocy rzeczowej dla Gminy Krapkowice (stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla wyjaśniła powody przedstawienia Radzie ww. 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty 

oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wraz ze 

zgłoszonymi autopoprawkami. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Krapkowice. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr XIV/134/2020, która stanowi załącznik nr 19a do niniejszego protokołu. 

 

 

f) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krapkowice (stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu), 
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Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla wyjaśniła powody przedstawienia Radzie ww. 

projektu uchwały. Tytułem uzupełnienie wypowiedzi przedmówcy głos zabrał starosta 

Maciej Sonik. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wicestarosty 

oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wraz ze 

zgłoszonymi autopoprawkami. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gminy Krapkowice. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr XIV/135/2020, która stanowi załącznik nr 20a do niniejszego protokołu. 

 

 
g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok – autopoprawka (stanowi 

załącznik nr 21 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała propozycje zmian wraz z autopoprawkami 

w przedmiotowym projekcie uchwały (stanowią załącznik nr 21a do niniejszego protokołu) 

 

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. 

 

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 XIV/136/2020, która stanowi załącznik nr 21b do niniejszego protokołu. 

 

Radny Joachim Kamrad zgłosił uwagę techniczną, że nie otwiera się załącznik nr 3. 

 
 

Sesję opuścił radny Sławomir Rowiński;  

pozostało on-line 18 radnych. 

 

 

h) dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (stanowi załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu), 
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Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla wyjaśniła powody przedstawienia Radzie ww. 

projektu uchwały. 

 
Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XIV/137/2020, która stanowi załącznik nr 22a do niniejszego protokołu. 

 
 
 
Ad.17. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.18. Zapytania, wolne wnioski. 
Głos zabrali w kolejności Członek Zarządu Helga Bieniusa, radny Joachim Kamrad, radny 

Marko Markowski, starosta, wicestarosta.. 

 

Przewodniczący rady wygłosił podziękowania za pracę pracownikom i wolontariuszom 

służby zdrowia Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 

 

Ad.19. 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 XIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. stanowi 

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


