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BR.0002.1.20.2021 
 

PROTOKÓŁ NR 20/2021 
Z XIX SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 28 stycznia 2021 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego 
– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1308 i trwały do godz. 1525. 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 

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 w dniu 
25 stycznia br. przedstawił nowy projekt uchwały:  
 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2021 rok - wyrażony w druku 6f 
 
oraz autopoprawki do projektu uchwały: 
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 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 – 
wyrażony w druku 6e 
 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 28 stycznia br. przedstawił autopoprawki do projektu 
uchwały: 

 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2021 rok - wyrażony w druku 6f 
oraz autopoprawki do projektu uchwały: 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 – 
wyrażony w druku 6e 

 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
19 radnych został przyjęty jednomyślnie 17 głosami za; 2 radnych nie głosowało. 
 
 

c) informacja o protokole z 19 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 19 sesji został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 
 protokół z 19 sesji z dnia 9 grudnia 2020 r. 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 Krapkowicki Maciej Sonik oraz Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok (stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Maciej Sonik zreferował przedmiotowy materiał. Radna Monika 
Wąsik – Kudla zwróciła się z pytaniem czy starosta brał udział w wideokonferencji w sprawie 
„zbiornika Racibórz”? Starosta oczekuje na informacje w tej sprawie od Wojewody 
Opolskiego. 
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Ad.5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Powiat Krapkowicki 
(stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Aneta Dróżdż omówiła powyższe 
sprawozdanie. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektor Dróżdż oraz w wyniku 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach 
prowadzonych przez Powiat Krapkowicki. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu), 

 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Rowiński omówił przedmiotowy 
projekt uchwały uzasadniając bezzasadność złożonej skargi. Głos zabrał również Maciej Sonik 
Starota Krapkowicki. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie przeciwko 
i 1 głosie wstrzymujący się - uchwała Nr XX/167/2021, która stanowi załącznik nr 5a 
do niniejszego protokołu. 

 
 

b) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu); 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński omówił przedmiotowy projekt uchwały, zreferował 
poprawki wprowadzone po posiedzeniach komisji stałych. 
 
Radny Joachim Kamrad zabrał głos, zwrócił uwagę na brak w planie pracy rady na 2021 rok 
Sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Wyjaśnień udzielił 
Radny Dawid Gembski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Głos w dyskusji zabrali decyzją 
przewodniczącego rady w kolejności: radny Kamrad, radny Gembski, radny Kamrad. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego 
na 2021 rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XX/168/2021, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 
 

c) planu kontroli komisji rewizyjnej na 2021 rok (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu); 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Gembski przedstawił plan kontroli na 2021 rok 
oraz udzielił wyjaśnień do roku 2020. Radny Joachim Kamrad poinformował, że jest 
przeciwko takim propozycjom kontroli, w związku z faktem, że zostały przepisane z 2020 
roku i nie obejmują zdaniem radnego aktualnych lat, które powinny być skontrolowane. 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla zgłosiła propozycję zrezygnowania z pkt dotyczącego kontroli 
w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w związku z zaistniałą sytuacją COVID-19. 
Przewodniczący rady udzielił głosu w dyskusji w następującej kolejności: wicestaroście, 
radnemu Kamradowi, przewodniczącemu Gembskiemu, radnej Heldze Bieniusie, staroście. 
W wyniku przedłożonych propozycji zmian w kolejności kontrolowania poszczególnych 
jednostek przewodniczący Gembski odczytał zaproponowany plan, a także zwrócił się do 
radnego Joachima Kamrada o propozycje innych tematów kontroli, które będą 
przedstawione na kolejnej sesji i poddane pod głosowanie. 
 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu kontroli komisji rewizyjnej na 2021 rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie przeciwko 
oraz 1 głosie wstrzymujący się - uchwała Nr XX/169/2020, która stanowi załącznik nr 8a 
do niniejszego protokołu. 

 
 

d) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu); 

 
Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła zasady emisji obligacji przez Powiat Krapkowicki. 

 
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 Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem dlaczego obligacje nie będą zabezpieczone? 
Skarbnik poinformowała, że taka forma jest wygodniejsza niż kredyt, nie trzeba np. wnosić 
weksla. Radny Marko Markowski zwrócił się z pytaniem dlaczego mają być emitowane 
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obligacje na pokrycie deficytu, jeżeli są oszczędności poprzetargowe na dwóch zadaniach 
remontowych drogi powiatowe? Wicestarosta wyjaśniła, że te „oszczędności” 
poprzetargowe są wynikiem zadłużenia jakie powiat zaciągnął w zeszłym roku na realizację 
zadań drogowych. Starosta Maciej Sonik dodał, że dzięki tym „oszczędnościom” nie zwiększy 
się deficyt na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1470 O 
ul. Główna w Dobieszowicach” w kwocie 1.500.000 zł. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 6 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XX/170/2020, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

e) zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 
2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 - (stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2033 oraz zgłoszone przez Zarząd propozycje autopoprawek z dnia 
25 i 28 stycznia br. (stanowią załącznik nr 9a i 9b 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 
wraz z autopoprawkami z dnia 25 stycznia br. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2021 – 2033. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XX/172/2020, która stanowi załącznik nr 9c do niniejszego 
protokołu. 

 
 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (stanowi załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu); 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w budżecie na 2021 rok oraz 
zgłoszoną przez Zarząd propozycję autopoprawki (stanowią załącznik nr 10a do niniejszego 
protokołu). 
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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 Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy cała kwota 200 tyś zł na realizację  
wydatków na projekt pn. „Park&Ride&Chilloutm w sercu Opolszczyzny”  zmienia klasyfikację 
budżetową na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach. Wicestarosta Sabina Gorzkulla potwierdziła. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 
rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XX/172/2020, która stanowi załącznik nr 10b do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 
Radny Krzysztof Molfa zawnioskował o rozważenie możliwości budowy „wiaty” przy drodze 
powiatowej w Krępnej dla dzieci korzystających z autobusu szkolnego. Głos zabrała 
wicestarosta. 
 
 
Ad.9. Zamknięcie obrad.                 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński poinformował, że następną sesję również planuje zwołać  w trybie 
zdalnym, w oczekiwaniu na wyszczepienie się Radnych.  
Przewodniczący rady zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
        
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 

Józef Bukowiński 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 
i Nagranie zapisu dźwiękowego na YouTube pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=XZKEv5p3dY8 

 


