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BR.0002.1.19.2020 
 

PROTOKÓŁ NR 19/2020 
Z XIX SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 9 grudnia 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. 1537. W Sesji 
zdalnie  uczestniczyło ogółem 17 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 16 radnych 

(nie ma radnych: Dawida Gembskiego, Krzysztofa Molfy, Sławomira Rowińskiego), 
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 8 grudnia br. 
przedstawił nowy projekt uchwały:  

� w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach  – wyrażony w druku 4f 
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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 – wyrażony w druku 

4d 
� w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 rok - wyrażony w druku 4e 

 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
16 radnych został przyjęty 15 głosami za; 1 głosie wstrzymujący się. 
 
 

c) informacja o protokołach z 17 i 18 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z 17 i 18 sesji zostały dostarczone Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół z 17 sesji z dnia 22 października br. Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag; 

� protokół z 18 sesji z dnia 9 listopada 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 Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy kwota 1.1 
mln zł na projekt szpitala jest wystarczająca? Głos zabrał starosta. Radny Kamrad zwrócił się 
z pytaniem dlaczego wicestarosta będąc osobą publiczną podpisywała się pod apelem 
przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, czy zadziało się to w imieniu Powiatu? 
Wicestarosta wyjaśniła, że w sierpniu 2020 roku brała udział w tworzeniu Stowarzyszenia 
samorządów dla Polski, którego jako osoba fizyczna jest członkiem i podpisała się pod 
apelem. Radny Kamrad wyraził swoje rozczarowanie w stosunku do postępowania władz 
powiatu krapkowickiego w doniesieniu do brania udziału przez starostę i wicestarostę 
w protestach ulicznych. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: przewodniczący rady, 
wicestarosta, radny Kamrad. Radny Marko Markowski zwrócił się z pytaniem czy powiat 
składał dokumenty na dofinansowanie do innych projektów? Wicestarosta wymieniła o jakie 
dofinansowania złożono materiały. Radny Markowski poprosił o wytłumaczenie dlaczego 
firma spoza powiatu wykonała kontrowersyjne ogrodzenie wokół szpitala oraz dlaczego 
zlikwidowano przystanek PKS? Odpowiedzi udzielił starosta. Członek Zarządu Helga Bieniusa 
zwróciła się z pytaniem o nazwę firmy, która będzie wykonywać zimowe utrzymanie dróg na 
terenie powiatu. Firma z Gogolina poinformowała wicestarosta oraz dodała, że w dniu 
jutrzejszym wszyscy radni otrzymają na maila szczegółowe informacje o zimowym 
utrzymaniu dróg. 
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Ad.4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Do obrad dołączył radny Krzysztof Molfa; udział bierze 17 Radnych. 

 

 

a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2021 r. (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla udzieliła informacji  i wyjaśnień w przedmiotowym projekcie 
uchwały. Głos zabrał również Maciej Sonik Starota Krapkowicki 
 
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 rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2021 r.. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XIX/161/2020, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok - (stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący rady poinformował, że procedowanie nad powyższym projektem uchwały 
będzie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/306/2018 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Powiatu Krapkowickiego: 
1) omówienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Macieja Sonika oraz  skarbnika 

Ilonę Adamkiewicz  
2) pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.  
3) przedstawienie opinii komisji stałych przez jej przewodniczących: 

1) KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ przewodnicząca – Irena Pachowicz – pozytywna 
opinia 
2) KOMISJA ROZWOJU i BEZPIECZEŃSTWA  przewodniczący – Krzysztof Molfa 
pozytywna opinia 
3) KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA POWIATU wiceprzewodnicząca – 
Katarzyna Sonik pozytywna opinia; 

4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji 
stałych - starosta poinformował, że Przewodniczący Rady - działając zgodnie z § 7 ust. 
5 Uchwały Nr XXXVIII/306/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego -  

otrzymane opinie komisji przekazuje  Zarządowi Powiatu, co przewodniczący uczynił 
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w dniu 24 listopada br. informując: o pozytywnych opiniach komisji oraz o braku 
wniosków komisji do projektu budżetu na 2021 r. 

5)  odczytanie wniosków zgłoszonych przez radnych – brak; 
6) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zgłoszonych przez radnych – 

brak; 
7) przedstawienie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian do projektu uchwały 

budżetowej  - starosta wymienił i omówił propozycje zmian: 
1) Zwiększenie dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 100.338 zł, z tytułu dotacji na 

projekt „Nie sami dzielni II”. 
2) Zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 105.880 zł na projekt „Nie sami – 

dzielni II”. W związku z tym, że dotacja nie wpłynie do końca 2020 roku, realizacja 
projektu rozpocznie się w roku przyszłym. 

3)  Przesunięcie w planie wydatków środków w kwocie 241.462 zł z rozdziału 75020 
do rozdziału 71012. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia pracowników Starostwa 
wykonujących zadania własne z zakresu geodezji i kartografii.  

Zmiana konieczna, aby wyodrębnić w budżecie wszystkie środki jakie 

przeznaczamy na zadania z zakresu geodezji i kartografii. W związku 

z wymogiem ustawy Prawo geodezyjne o konieczności wydatkowania środków 

na zadania z zakresu geodezji w kwocie nie mniejszej niż wpływy/dochody 

w roku poprzednim.   

4) W załączniku nr 5 o dotacjach w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”, 
przesuwamy środki w kwocie 62.040 zł, z paragrafu 2820 (dedykowanego 
stowarzyszeniom) do paragrafu 2810 (dedykowanego fundacjom), celem podpisania 
umowy z fundacją, która wygrała konkurs na prowadzenie jednego punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. – tj. Fundacja Młodzi Ludziom. 

5)  W planie wydatków bieżących przesuwamy 16.000 zł z obsługi długu na wydatki 
z tytułu poręczeń. Kwota ta stanowi potencjalną kwotę wydatków z tytułu poręczenia 
udzielonego Spółce KCZ. 

6) Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 85295 wydatków na projekt „Bliżej 
rodziny i dziecka III edycja” o kwotę 12.778 zł, celem zabezpieczenia środków 
na zakup niezbędnego wyposażenia do mieszkania chronionego zakupionego 
w ramach projektu. 

7) Zmniejszenie rezerwy  na cele inwestycyjne o kwotę 18.320 zł. Zmniejszenie wynika 
ze zwiększenia wydatków na projekty o tę kwotę w taki sposób, aby nie zmieniła 
się kwota wydatków ogółem, a ni kwota deficytu. 

8) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; Przewodniczący Rady udzielił głosu 
w kolejności radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, skarbnikowi, staroście, 
radnemu Kamradowi, wicestaroście, staroście, radnej Irenie Pachowicz, wicestaroście. 

9) głosowanie propozycji zmian Zarządu Powiatu; 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie propozycji zmian Zarządu Powiatu zgłoszonych do projektu uchwały 
w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok. 

W obecności 17 radnych, propozycje zmian zostały przyjęte 15 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się. 

 

10) głosowanie wniosków, o których mowa w pkt 5 (czyli zgłoszonych przez radnych)  – brak; 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 

rok. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujący się- uchwała Nr XIX/162/2020, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący rady podziękował skarbnikowi i zarządowi za przygotowanie budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok. 
 
 

c) wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2033 
(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła wieloletnią prognozę finansową na lata 
2021 -2033. Starosta zgłosił propozycje zmian: 
1) Zwiększenie wydatków bieżących na projekt „Nie sami – dzielni II” o kwotę 105.880 zł. 
2) Zwiększenie wydatków majątkowych na projekt „Bliżej rodziny i dziecka III edycja” 

o kwotę 12.778 zł. 
 
Przewodniczący rady poinformował o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem co oznacza zapis, że opinia jest z uwagami? 
Wyjaśnień udzielił starosta i skarbnik. 
 
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. 
 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Krapkowickiego na lata 2021-2033. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 4 głosach  
wstrzymujący się - uchwała Nr XIX/163/2020, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

d) 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), 
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Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej 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 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 17 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XIX/164/2020, która stanowi załącznik nr 9b do niniejszego protokołu. 
 

 
e) 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). 
 
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. 
 
Radny Kamrad zwrócił się z pytaniem czy podane kwoty na oświatę będą wystarczające 
na pokrycie wydatków oraz wiemy jak wygląda praca nauczycieli w dobie pandemii? 
Czy pracują z domów czy ze szkół. Wyjaśnień udzieliła 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 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XIX/165/2020, która stanowi załącznik nr 10b do niniejszego protokołu. 
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f) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu), 
 
Maciej Sonik Starosta Krapkowicki przedstawił powody do procedowania nad powyższym 

projektem uchwały. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła wicestarosta. Radny Kamrad zwrócił 
uwagę na fakt, iż materiał został późno dostarczony radnym, a uzasadnienie do omawianego 
projektu uchwały jest lapidarne. Głos w dyskusji zabrali w kolejności wicestarosta, starosta, 
wicestarosta, radny Kamrad. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) 

do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy j głosie przeciwko i 1 
głosie wstrzymujący się - uchwała Nr XIX/166/2020, która stanowi załącznik nr 10a do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.6. Zapytania, wolne wnioski. 
Radny Krzysztof Molfa wyraził podziękowania za wykonanie prac w Gminie Zdzieszowice. 
Członek Zarządu Helga Bieniusa prosi i szczegółowe informacje dotyczące zimowego 
utrzymania dróg. Głos zabrała wicestarosta. 
 

 

Ad.7. Zamknięcie obrad.                 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński poinformował, że następną sesje planuje w nowym 2021 roku i w trybie 
zdalnym, podziękował radnym udział i merytoryczną dyskusję oraz złożył życzenia 
świąteczno-noworoczne. Starosta Maciej Sonik przyłączył się do życzeń. 
Przewodniczący rady zamknął obrady XIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
              

       Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

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

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


