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BR.0002.1.17.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 17/2020 
Z XVII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 22 października 2020 rok 
 

 

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

– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1506 i trwały do godz. 1758. W Sesji 

zdalnie  uczestniczyło 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 18 radnych 

(nie ma radnego Szczepana Brysia), 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 

21 października br. przedłożył nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań 

z zakresu ochrony środowiska 

 



2 

 

oraz autopoprawki do  projektów uchwał 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 - wyrażonej 

w druku 7c)   
� zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok - wyrażonej w druku 7d)  

 
 
Do obrad dołączył radny Szczepan Bryś; w sesji bierze zdalnie udział 19 radnych. 

 
 

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

19 radnych został przyjęty 17 głosami za; 1 głosie wstrzymujący się;  1 radny nie brał udziału 

w głosowaniu.  

 

 

c) informacja o protokole z 16 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 16 sesji został dostarczony Radnym 

w postaci elektronicznej: 

� protokół z 16 sesji z dnia 24 września 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.  

Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość wykonania komercyjnie 

testu na COVID w krapkowickim szpitalu, jaki jest koszt, czy wynik będzie uznawany przez 

niemieckich urzędników?, radny nawiązał do obostrzeń wystosowanych przez Niemiecki 

Rząd dla ludzi wyjeżdzających z Polski do Niemiec. W pierwszej kolejności są poddawani 

testom umówieni telefonicznie pacjenci objawowi, poinformował starosta, na stronie 

elektronicznej szpitala jest podany nr telefonu pod którym należy się umówić na pobranie 

wymazu, a koszt to 530 zł. Czas oczekiwania na wynik to najdłużej 24 h, starosta dodał, 

iż wykonywany rodzaj testu jest akceptowany w Niemczech. Głos zabrał przewodniczący 

rady i starosta. 

 

 

Ad.4. Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2020. (stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
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Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki omówiła wykonanie prac na drogach 

powiatowych. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa  poinformował radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu szczegółowo zapoznali się z materiałem i wysłuchali 

wyjaśnień wicestarosty. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy wyniku przeprowadzonych spotkań 

pomiędzy włodarzami gmin a wicestarostą dotyczących zadań na drogach powiatowych 

powstała lista takich zadań na 2021 rok? Gminy Gogolin i Walce zgłosiły chęć w partycypacji 

zadań 50/50, przy budowaniu projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego postaramy się 

przekazać Radnym taką listę zadań poinformowała wicestarosta i dodała, że jest złożonych 

parę wniosków i czekamy na rozstrzygnięcia naborów. 

 

 

Ad.5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 

szkolny 2019/2020 (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady poinformował, że zostaną przedstawione prezentacje multimedialne 

w następującej kolejności:  

� Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima  -   dyr. Sabina Lasman 

� Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach   -  dyr. Małgorzata Nogalska 

� Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich  -  dyr. Wolfgang Schneider 

� Zespół Szkół im. J. Kilińskiego   -  dyr. Iwona Medwid 

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   -   dyr. Barbara Maicher 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu wysłuchali dyrektorów placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki oraz w wyniku przeprowadzonej 

dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższą informację.  

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy 1% z planowanych rocznych wynagrodzeń, 

który należy zaplanować w budżecie Powiatu Krapkowickiego na dany rok kalendarzowy 

na nagrody dla nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela może nie zostać wypłacony? 

Wicestarosta poinformowała, że wszystkie czynności zostały sprawdzone przez radców 

prawnych starostwa. Przewodniczący rady udzielił w temacie oświaty głosu dyrektorom szkół 

w kolejności: Pani Sabinie Lasman, Pani Małgorzacie Nogalskiej, Panu Wolfgangowi 

Schneider, pani Iwonie Medwid. 

 

 

Ad.6.  Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 
Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 
Krapkowickiemu (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).    

 

Głos zabrał przewodniczący rady Józef Bukowiński oraz starosta Maciej Sonik. 

Brak uwag. 
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Radny Maciej Lisicki opuścił obrady rady; pozostało 18 radnych. 

 

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany uchwały nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 

 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla udzieliła informacji  i wyjaśnień 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. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z prośbą o podanie przyczyny ewentualnego zwołania 

sesji w listopadzie. Wicestarosta zabrała głos. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/229/2010 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XVII/150/2020, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu w 2021 r. - (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone 

w przedmiotowym projekcie uchwały.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 

wicestarosty oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt 

uchwały. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XVII/151/2020, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) 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 8 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 8a 

do niniejszego protokołu). 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XVII/152/2020, która stanowi załącznik nr 8b do niniejszego protokołu. 

 

Głos zabrał przewodniczący rady. 

 

 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do budżetu na 2020 rok oraz 

zgłoszone przez Zarząd propozycje autopoprawek (stanowią załącznik nr 9a do niniejszego 

protokołu). 

 

Brak uwag. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
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skarbnika oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt 

uchwały. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem, czy w wyniku obecnych przesunięć 

w budżecie powiatu nadal będzie brakować na wynagrodzenia w oświacie 500.000 zł? takk, 

odpowiedziała wicestarosta. 

 

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 17 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr XVII/153/2020, która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 

 

 

e) zmiany Uchwały Nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia  
2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 

 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki przedstawiła powody do procedowania nad 

powyższym projektem uchwały. 

 

Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2019 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XVII/154/2020, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 
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 

Szczepan Bryś, starosta, wicestarosta, radny Bryś, starosta, radny Bryś,, wicestarosta, radny 

Bryś, starosta, radny Krystian Komander, starosta. 

 

 

Ad.10. Zamknięcie obrad.                 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński poinformował, że następną sesje planuje w listopadzie i w trybie zdalnym, 

podziękował radnym udział i merytoryczną dyskusję.  

Przewodniczący rady zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

     

              

       Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 października 2020 r. stanowi 

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


