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BR.0002.1.18.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 18/2020 
Z XVIII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 9 listopada 2020 rok 
 

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

– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1304 i trwały do godz. 1348. W Sesji 

zdalnie  uczestniczyło 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  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 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), 

 

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

 

a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu), 
 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla udzieliła informacji  i wyjaśnień w przedmiotowym projekcie 

uchwały. 

 

Brak uwag. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie, 17 głosami za, 1 radny 

nie głosował - uchwała Nr XVIII/155/2020, która stanowi załącznik nr 3a do niniejszego 

protokołu. 

 
 

b) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2021 (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy przydzielone kwoty na poszczególne 

obszary w 2021 roku są zbliżone do tegorocznych. Głos zabrała wicestarosta, potwierdziła. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego na rok 2021. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie  uchwała 

Nr XVIII/153/2020, która stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu. 

 

 

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu), 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone 

w przedmiotowym projekcie uchwały.  
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Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XVIII/157/2020, która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zmiany uchwały nr XIII/120/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 kwietnia 
2020 r. 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. (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu), 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Krzeszowska - Stroka omówiła 

zmiany jakie zostały wprowadzone w przedmiotowym projekcie uchwały.  

 
Brak uwag. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/120/2020 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XVIII/158/2020, która stanowi załącznik nr 6a 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 7 do niniejszego protokołu), 

 

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

2033. Radna Helga Bieniusa zwróciła się z pytaniem czy Gmina Gogolin będzie partycypować 

w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula” ? Wicestarosta 

poinformowała, że trwają w tym temacie rozmowy z Burmistrzem Gogolina. Radny Krystian 

Komander zwrócił się z pytaniem kiedy planowane jest rozpoczęcie robót na ww. odcinku drogi i skąd 

kwota? Wicestarosta przypomniała, że zadanie jest wpisane do wieloletniej prognozy finansowej 

w związku z faktem, że jest już listopad i najprawdopodobniej będzie realizowane dopiero w 2021 r., 

a kwota wynika z kosztorysu. Radny Joachim Kamrad dopytał, czy 50 % płaci powiat a 50% będzie 

pochodzić z projektu i poprosił  o informację co wpłynęło na wybór nw. zadań pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 

od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K 
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Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - 

Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy 

Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909”, jeżeli droga Kujawy-Wawrzynowice też wymaga 

natychmiastowego remontu. Wicestarosta wyjaśniła, że do PRW-u zgłaszanych jest ze strony 

powiatu wiele projektów na remonty dróg, jednakże partycypacja gmin w wysokości 50% kosztów 

ma dla budżetu powiatu istotne znaczenie. Czy są na ww. zadania pieniądze w budżecie powiatu? 

Dopytał radny Joachim Kamrad; tak – wicestarosta. Radny Roman Heinz zwrócił się z pytaniem 

o montaż finansowy dla zadania przebudowy drogi Kramołów-Walce i termin realizacji. Wicestarosta 

wyjaśniła, że 50% pochodzi z projektu (z województwa) 25% powiat, 25% Gmina Walce, zaraz po sesji 

zostanie ogłoszony przetarg, rozstrzygnięcie, podpisanie umowy z wojewodą, korzystne warunki 

pogodowe i być może prace rozpoczną się jeszcze w 2020 roku. 

 

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 XVIII/159/2020, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 

 

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 XVIII/160/2020, 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. 
 
Starosta Maciej Sonik poinformował o kolejnych 95 przypadkach zachorowań na COVID-19 

w powiecie krapkowickim, a także o odwołanych obchodach 102 Rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, tylko delegacja z Gminy Krapkowice i z Powiatu spotka się przed 

pomnikiem w celu symbolicznego uczczenia  dnia  listopada. Radny Krystian Komander 
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zwrócił się z pytaniem o postęp prac na tzw. moście kolejowym, Starosta przypuszcza, 

że jeszcze w tym miesiącu będzie uruchomiona przeprawa przez most. 

 

 

Ad.5. Zamknięcie obrad.                 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński poinformował, że następną sesje planuje w grudniu, będzie to sesja 

budżetowa przeprowadzona on-line. Przewodniczący podziękował radnym udział 

i merytoryczną dyskusję.  

Przewodniczący rady zamknął obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

     

 

              

       Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

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

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


