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BR.0002.1.22.2021 
 

PROTOKÓŁ NR 22/2022 
Z XXII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 29 kwietnia 2021 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego 
– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1307 i trwały do godz. 1654. 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, 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 23 kwietnia 

br. przedstawił autopoprawki do projektów uchwał:  

 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 druku7a; 

 



2 

 

 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok - wyrażony w druku7b 
 

W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Powiatu przedstawił nowy projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  - wyrażony w druku 
7c. 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
18 radnych został przyjęty jednomyślnie (nieobecny radny Szczepan Bryś). 

 
 

c) informacja o protokole z 21 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 21 sesji został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 
 protokół z 21 sesji z dnia 25 marca 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. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrali: Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla. 
 
 
Do obrad sesji dołączył radny Szczepan Bryś; zalogowanych, biorących udział jest 19 radnych. 
 
Radny Joachim Kamrad zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach w związku 
z obszernym materiałem, który został zaprezentowany bez wcześniejszej informacji 
elektronicznej czy papierowej. 
Głos zabrali w kolejności starosta, radny Kamrad, radny Krzysztof Molfa, przewodniczący 
rady, radny Krystian Komander, przewodniczący rady. 
 

 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 14:42. 

 
Wznowienie obrad nastąpiło o 14:50. 

 
 
Ad.4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Powiatu Krapkowickiego 
(stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
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Przewodniczący rady w celu omówienia Oceny udzielił głosu Pani Beacie Krzeszowskiej – 
Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. Radni zapoznali 
się z ww. dokumentem. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała, że członkowie 
komisji zapoznali się na posiedzeniu ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektor Beaty 
Krzeszowskiej – Stroki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali 
powyższą ocenę. 
 
Brak uwag. 
Głos zabrał Józef Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2020 
rok (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu Kazimierzowi Łukawieckiemu Dyrektorowi Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dr Łukawieckiego oraz w wyniku 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższą informację. 
 
Brak uwag. 
Głos zabrał Józef Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
Ad.6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie 
powiatu  za 2020 rok (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu bryg. Rafałowi Bisowskiemu, który przedstawił 
sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Komendanta Krzysztofa Kuniec oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy nr 998 ma być podłączony pod nr 
alarmowy 112? Czy jest to dobre rozwiązanie? i czy można dzwonić pod nr telefonu Straży 
Pożarnej w Krapkowicach? Odpowiedzi udzielił komendant. 
 
Głos zabrał Józef Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego oraz Maciej 
Sonik Starosta Krapkowicki. 
 

Posiedzenie rady opuścił  radny Krystian Komander; zalogowanych, biorących udział 
pozostało 18 radnych. 
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 16:18. 

 
Wznowienie obrad nastąpiło o 16:25. 

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

a) 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 6 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2033 oraz propozycje autopoprawek (stanowią załącznik nr 6a 
do niniejszego protokołu). 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała 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 XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2021 – 2033. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXII/180/2021, stanowi załącznik nr 6b do niniejszego protokołu. 

 
 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu); 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w budżecie na 2021 rok, a także 
propozycje zgłoszonych przez Zarząd autopoprawek (stanowią załącznik nr 7a do niniejszego 
protokołu). 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała 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 podnosi się obecnie obowiązująca kwotę 
długu z 260 tyś. zł o kolejne 74 tyś. zł? Skarbnik potwierdziła oraz uzupełniła o informację, że 
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kwota 74 tyś. zł obejmuje również, pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta emisji oraz 
agenta dokumentacyjnego oraz na zapłatę odsetek. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: 
radny Kamrad, skarbnik, radny Kamrad, skarbnik, radny Kamrad, skarbnik. 
 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXII/181/2021, stanowi załącznik nr 7b do niniejszego 
protokołu. 
 

 
c) wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu); 
 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla udzieliła wyjaśnień w temacie powyższego 
projektu uchwały. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy będzie podejmowana uchwała zawierająca 
stawki za uczestnictwo w Aglomeracji? Głos zabrała wicestarosta. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska.  
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXII/182/2021, stanowi załącznik nr 8a do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Ad.8. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak. 
 
 
Ad.9. Zapytania, wolne wnioski. 
 
Radny Roman Heinz zwrócił się z pytaniem czy został ogłoszony przetarg na zrobienie 
kanalizacji przeciw deszczowej w Dobieszowicach? Nie został ogłoszony, poinformowała 
wicestarosta. Kiedy będzie ogłoszony? Dopytał radny Heinz. Gdy zostanie wykonana 
dokumentacja, po kolejnych konsultacjach z Markiem Śmiechem Wójtem Gminy Walce 
odpowiedziała wicestarosta. Czy jest gotowy projekt na remont drogi pomiędzy Walcami, 
a Dobieszowicami? Wicestarosta potwierdziła, że tak. Głos w dyskusji zabrali; starosta, 
wicestarosta. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem w kwestii formalnej, czy zostanie udzielony 
głos Panu Tomaszowi Banaś, Radnemu Gminy Walce, który bierze udział w sesji. 
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Przewodniczący rady przypomniał, że są w punkcie wolnych wniosków, jeżeli rady chce 
złożyć wniosek lub zapytanie, to oczywiście zostanie udzielony głos, natomiast 
przewodniczący nie przewiduje na żadnej sesji doprowadzać do konfrontacji poglądów na 
jakikolwiek temat. Radny Tomasz Banaś nie zgłosił wniosku ani zapytania. Starosta zachęcił 
radnych do uczczenia świąt narodowych i wywieszenie flagi Polski. 
 
 
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, 
najprawdopodobniej w ostatni czwartek miesiąca maj. 
 
Przewodniczący rady zamknął obrady XXII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 
 
        
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 

Józef Bukowiński 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 
i Nagranie zapisu dźwiękowego jest na YouTube pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=ADJR-4e3Drc 

 


