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BR.0002.1.15.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 15/2020 
Z XV SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 28 lipca 2020 rok 
 

 

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

– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1603 i trwały do godz. 1708. W Sesji 

uczestniczyło zdalnie ogółem 18 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, 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 

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

wiążących uchwał; nie ma połączenia  radnymi: Szczepanem Bryś, Krzysztofem Molfa, 

Dariuszem Willim.  

 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu), 

 

Do obrad prowadzonych zdalnie dołączył radny Krzysztof Molfa; system wskazał, że udział 

w sesji zdalnej bierze 17 radnych. 

 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla poinformowała w imieniu członków zarządu 

o autopoprawce do projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
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warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników 

wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Krapkowicki polegającą na usunięciu zapisu: „i wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia”  

 z paragrafu 6 ustęp 4, który miał brzmienie:  
„Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo zaokrąglając do pełnych złotych i wypłaca się 

z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

a powinien brzmieć: 
„Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo zaokrąglając do pełnych złotych.” 
 

Do obrad prowadzonych zdalnie dołączył radny Dariusz Willim; system wskazał, że udział 

w sesji zdalnej bierze 18 radnych. 

 

 

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

 

a) 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 3 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła powód ponownego procedowania 

nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

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. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie  - uchwała 

Nr XV/138/2020, która stanowi załącznik nr 3a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) zmiany uchwały Nr XIV/133/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 
2020 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej - (stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone w 

przedmiotowym projekcie uchwały. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/2020 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi 

powiatowej. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XV/139/2020, 
która stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” (stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła założenia do ww. projektu. 

Głos zabrał radny Joachim Kamrad. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni II – 

rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XV/140/2020, 
która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 

 

d) projektu partnerskiego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID - 19” (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła założenia do ww. projektu 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19”. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie – 17 głosami; w wyniku 

usterki technicznej członka zarządu Helgii Bieniusy, która uniemożliwiła radnej głosowanie, 

nastąpiła reasumpcja głosowania. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XV/141/2020, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
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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 7 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XV/142/2020, 
która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 

Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XV/143/2020, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 
Ad.3. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 
Radny Krystian Komander zainterweniował w sprawie niemożliwości wykonania na 

Narodowy Fundusz Zdrowia tomografii komputerowej w szpitalu Krapkowickiego Centrum 

Zdrowia. Radny Marko Markowski zgłosił problemy z dodzwonieniem się do przychodni 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia przy ulicy Szkolnej. 
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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 XV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

 

 

 

 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lipca 2020 r. stanowi 

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


