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BR.0002.1.16.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 16/2020 
Z XVI SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 24 września 2020 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego 
– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1612 i trwały do godz. 1827. 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 

19 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania 
wiążących uchwał (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 
 

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

protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 22 września  
br. przedłożył  autopoprawki do  projektów uchwał w sprawie: 
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� zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 
r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 - wyrażonej w 

druku 7e)   
� zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok - wyrażonej w druku 7f)  

 
Na wniosek Pana Marcina Misiewicza Prezesa Krapkowickiego Centrum Zdrowia 
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na zamianie 
numeracji w sprawozdaniach i przeniesienie pkt 4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KRAPKOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA ORAZ INFORMACJA O DZIAŁANIACH 
PROZDROWOTNYCH I EDUKACYJNYCH W POWIECIE KRAPKOWICKIM W 2020 ROKU 
w miejsce po przyjęciu uchwał czyli do pkt 7 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
19 radnych został przyjęty 18 głosami za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  
 
 

c) informacja o protokołach z 14 i 15 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z 14 i 15 sesji zostały dostarczone Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół z 14 sesji z dnia 09 czerwca br. Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag. 

� protokół z 15 sesji z dnia 28 lipca 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. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik.  
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. (stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła przebieg budżetu za I półrocze 2020 r. 
 
Brak uwag. 
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Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2020 roku (stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Dawid Gembski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie w zakresie 
kontroli za I półrocze 2020 roku. Głos zabrał Przewodniczący rady oraz przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu), 
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Rowiński omówił petycję 
i podjęte przez komisję stanowisko. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego. 

 
Przewodniczący rady zarządził reasumpcję głosowania ze względu na dodatkowe 
wyjaśnienia treści projektu uchwały  przez Radnych treści projektu uchwały. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie przeciwko 
i 1 głosie wstrzymujący się - uchwała Nr XVI/144/2020, która stanowi załącznik nr 5a do 
niniejszego protokołu. 

 
 

b) zmiany uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 
2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów - (stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone 
w przedmiotowym projekcie 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. 
 
Głos zabrali radny Joachim Kamrad oraz wicestarosta. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Powiatu 
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Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów 

w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr XVI/145/2020, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
 

 
c) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu  

Krapkowickiego w 2020 r. (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla oraz Starosta Maciej Sonik przedstawili 
powody procedowania nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień wicestarosty i starosty oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 

Głos zabrali radny Sławomir Rowiński oraz starosta. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu  Krapkowickiego w 2020 r. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się, 1 radny nie brał udziału - uchwała Nr XVI/146/2020, która stanowi załącznik nr 7a do 
niniejszego protokołu. 

 

 
d) projektu pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” (stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu), 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła założenia do ww. projektu. 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 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 projektu pn. „Park&Ride&Chillout w sercu 

Opolszczyzny”. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XVI/147/2020, która stanowi załącznik nr 8a 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 9 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do WPF-a na lata 2020 -
2033 oraz zgłoszone przez Zarząd propozycje autopoprawek (stanowią załącznik nr 9a 

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. 
 
Głos zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, skarbnik. 
 

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 XVI/148/2020, 
która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 
 

Głos zabrał przewodniczący rady. 
 
 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu), 
 
Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do budżetu na 2020 rok oraz 

zgłoszone przez Zarząd propozycje autopoprawek (stanowią załącznik nr 10a do niniejszego 

protokołu). 
 
Brak uwag. 
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 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 XVI/149/2020, która stanowi załącznik nr 10b do niniejszego protokołu. 
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Ad.7. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja 
o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2020 roku 
(stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

 
Sprawozdanie omówił Marcin Misiewicz Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia, wyjaśnień 
udzieliła również wicestarosta Sabina Gorzkulla. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień prezesa KCZ Misiewicza oraz 
inspektora starostwa Tomasza Mierzwy w wyniku przeprowadzonej dyskusji udzielili 
pozytywną opinię do powyższego materiału. 
 
Głos zabrali radny Joachim Kamrad oraz wicestarosta. 
 
 
Ad.8. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 
Głos decyzją Przewodniczącego Rady Józefa Bukowińskiego zabrali w kolejności: radny 
Joachim Kamrad, starosta Maciej Sonik, Radny Kamrad, przewodniczący rady, wicestarosta 
Sabina Gorzkulla, radny Kamrad, przewodniczący rady, starosta (w tle przewodniczący rady), 
starosta, członek zarządu Helga Bieniusa, przewodniczący rady, radny Krzysztof Molfa, radny 
Roman Heinz, wicestarosta, radny Heinz, wicestarosta, radny Marko Markowski, 
przewodniczący rady, starosta, radny Markowski, starosta. 
 

 

Ad.10. Zamknięcie obrad.                 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński poinformował, że następną sesje planuje pod koniec października i w trybie 
zdalnym, podziękował radnym udział i merytoryczną dyskusję.  
Przewodniczący rady zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

                  
       Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 

Józef Bukowiński 

 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2020 r. stanowi 

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


