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BR.0002.1.21.2021 
 

PROTOKÓŁ NR 21/2021 
Z XXI SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 25 marca 2021 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. 1511. 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 22 marca br. 
przedstawił nowy projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających 
Powiatowi Krapkowickiemu lub powiatowym jednostkom budżetowym - wyrażony 
w druku7g 
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Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
16 radnych został przyjęty jednomyślnie 16 głosami za; 3 radnych nie głosowało (radna 
Helga Bieniusa, radny Szczepan Bryś, radny Maciej Lisicki). 
 
 

c) informacja o protokole z 20 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 20 sesji został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 
 protokół z 20 sesji z dnia 28 stycznia 2021 r. Przewodniczący Rady Powiatu 

Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag; 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrał 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem w jakim celu był podawany skład prezydium 
Rady Powiatu Krapkowickiego? Czy są jakieś wątpliwości? Przewodniczący rady 
poinformował, że nie ma żadnych wątpliwości, a Delegatura Krajowego Biura Wyborczego 
w Opolu przechodzi na system elektroniczny pracy i potwierdzała dane. 
  
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla. 
 
Brak uwag. 
 
Z powodów technicznych uniemożliwiających połączenie się Inspekcji Weterynaryjnej 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poprosił o omówienie sprawozdania przez 
Komendanta Policji, nastąpiła zamiana w kolejności omawianych materiałów pomiędzy ad.4 
i ad.5. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2020 r. oraz informacja 
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja z realizacji 
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2020 rok (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu nadkomisarzowi Rafałowi Lejczak Komendantowi 
Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu komendanta Rafała Lejczak oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie. 
 
Brak uwag. 
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Głos zabrał Józef Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
Ad.5. Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2020 roku 
na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice (stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu Piotrowi Klucznik zastępcy Powiatowego Inspektora 
Weterynarii w Krapkowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Bogusława Krasowskiego Powiatowego 
Inspektora Weterynarii oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali 
powyższą informację. 
 
Brak uwag. 
 
Głos zabrał Józef Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
Ad.6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za  2020 rok. 
(stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu Małgorzacie Płaszczyk – Waligórskiej Powiatowemu 
Rzecznikowi Konsumentów. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie. 
 
Brak uwag. 
 
Głos zabrał Józef Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu), 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Gembski omówił przedmiotowy projekt uchwały 
uzasadniając zasadność wprowadzonej zmiany w planie kontroli.  
Radny Joachim Kamrad odniósł komentarz do wypowiedzi przedmówcy oraz zaznaczył, 
że prosi o wpis do protokołu informacji, iż Komisja Rewizyjna w II półroczu 2020 roku nie 
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pracowała stąd jego propozycje tematów kontroli na 2021 rok oraz  zwrócił się z pytaniem 
jak sobie komisja wyobraża przeprowadzenie kontroli zdalnie.  
Przewodniczący rady udzielił głosu w dyskusji: Dawidowi Gembskiemu Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej, Sabinie Gorzkulii Wicestaroście Krapkowickiemu, Joachimowi Kamradowi 
Radnemu Powiatu Krapkowickiego, Dawidowi Gembskiemu. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXI/173/2021, stanowi załącznik nr 6a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

b) Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2021 – 2023 
(stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu); 
 

Beata Krzeszowska Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach omówiła Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.  
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektor Stroki oraz w wyniku 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Radny Joachim Kamrad podziękował Pani Dyrektor Stroce za informację telefoniczną, 

która rozwiała jego wątpliwości zgłoszone na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. 
 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Krapkowickim na lata 2021 – 2023. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/174/2021, stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 
 

c) zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według 
algorytmu w 2021 r. (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu); 

 
Beata Krzeszowska Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach omówiła zadania i wysokość środków PFRON z zakresu rehabilitacji 
społecznej, a Anita Spałek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach omówiła 
zadania  i wysokości środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej. 
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektor Stroki oraz w wyniku 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 
społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 
zadania przypadających według algorytmu w 2021 r. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta  jednomyślnie – uchwała 
Nr XXI/175/2021, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) projektu pn. „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!” (stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu); 

 
Iwona Jagoda – Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych 

omówiła radnym powyższy projekt uchwały. Dyrektor poinformowała, że zostały 
poprawione rozbieżności w uzasadnieniu, które podczas posiedzenia Komisji Polityki 
Społecznej zgłosił radny Joachim Kamrad. Radni otrzymali poprawki w programie Rada365. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektor Jamioł oraz w wyniku 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro 
srdce, START!”. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/176/2021, stanowi załącznik nr 9a 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 10 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2033  
 
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 w jaki sposób będą realizowane w 2021 roku 
środki finansowe w ramach projektu „Information, Technology for Citizenship & Democracy” 
w wysokości 19.022 zł, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w krajach partnerskich, 
w których zaplanowano szkolenia w ramach Erasmus+, jeżeli środki te nie zostały 
wykorzystane w 2020 roku? 
Sabina Gorzkulla wicestarosta oraz Ilona Adamkiewicz skarbnik zabrały głos ww. temacie. 
 

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 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr XXI/177/2021, stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu); 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w budżecie na 2021 rok. 
 

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 budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 
rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXI/178/2021, stanowi załącznik nr 11a do niniejszego 
protokołu. 
 

 
g) niedochodzenia należności przypadających Powiatowi Krapkowickiemu lub 

powiatowym jednostkom budżetowym (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu); 

 
Starosta udzielił wyjaśnień w temacie powyższego projektu uchwały. 
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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 przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy należności z tytułu rekompensaty za 
koszty odzyskiwania należności przypadających Powiatowi Krapkowickiemu lub powiatowym 
jednostkom budżetowym, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych dotyczą również do wysokości kwoty 100 zł? 
Skarbnik potwierdziła. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających 
Powiatowi Krapkowickiemu lub powiatowym jednostkom budżetowym.  
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXI/179/2021, stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.8. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący rady poinformował o złożonych zapytaniach: 
a) w dniu 19 marca br. zostało do mnie przekazane według właściwości zapytanie radnego 

Romana Heinza w sprawie poniesionych przez starostwo wydatków na inwestycje, 
utrzymanie i remonty w latach 2011-2020, które to działając zgodnie z ustawą 
o samorządzie powiatowym zostało przekazane staroście; 

b) w dniu 23 marca br. wpłynęło zapytanie radnego Romana Heinz w następującym zakresie: 
 wysokości wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany/zaległy urlop Pana starosty 

i Pani Wicestarosty 
 oraz wykazanie ilości dni urlopu przysługującego na dzień 19 marca br. Panu staroście 

i Pani Wicestaroście; 
pismo działając zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (art. 21 ust 12) zostało 
przekazane w dniu dzisiejszym do Starosty. 

 
Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.10. 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 oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. 
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Przewodniczący rady zamknął obrady XXI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 
 
        
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 

Józef Bukowiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 
i Nagranie zapisu dźwiękowego jest na YOU TUBE pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=CrqhtjywRWM 

 


