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 BR.0002.1.26.2021 
 

PROTOKÓŁ NR 26/2021 
Z XXVI SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 9 grudnia 2021 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego 
– zdalny tryb obradowania.  Obrady rozpoczęły się o godz. 1305 i trwały do godz. 1655. W Sesji 
zdalnie – on-line  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 z późn. zm.). Przewodniczący rady przywitał 
wszystkich obecnych zdalnie radnych. 

 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach w sposób zdalny bierze udział 16 radnych 

(nieobecni: radny Szczepan Bryś, radny Roman Heinz, radna Katarzyna Sonik), co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 
 

Do obrad dołączył radny Roman Heinz; w sesji bierze udział  17 radnych. 
 
 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 2 GRUDNIA 
br. przedłożył nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/166/2020 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wniesienia wkładu 
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niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą 
w Krapkowicach - wyrażony w druku 4o), projekt ten został przedstawiony na wszystkich 
komisjach, a zaopiniowany  na komisji budżetu. 
 
Zarząd wniósł propozycje autopoprawek do  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok - wyrażonej w druku 4j)  
 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu sesji 
przedłożył propozycje autopoprawek do  projektów uchwał w sprawie: 
 

zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. 
w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033- wyrażonej w druku  4i) 
 

zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok - wyrażonej w druku 4j)  

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

 
 

c) informacja o protokole z 25 Sesji,   
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 25 sesji został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 
 protokół z 25 sesji z dnia 26 października 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. 
 
Brak uwag. 
 
 

Do obrad dołączyła radna Katarzyna Sonik; w sesji bierze udział 18 radnych. 
 

Do obrad dołączył radny Szczepan Bryś; w sesji bierze udział 19 radnych. 
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Ad.4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2022 roku - projekt uchwały z dnia 26 października 2021 r. (stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu); 
 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla 
omówili przedmiotowy projekt uchwały. Głos zabrał Pan Tomasz Wojtala przedstawiciel 
Rady Aptekarskiej z terenu Powiatu Aptekarskiego. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień wicestarosty, w wyniku 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały w sprawie 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2022 
roku. 
 
Głos w dyskusji decyzją przewodniczącego rady zabrali w kolejności: radny Sławomir 
Rowiński, starosta, Pan Tomasz Wojtala. 
 

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 2022 roku. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVI/200/2021, stanowi załącznik nr 3a do niniejszego protokołu. 

 
 

b) zmiany Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 
w kadencji 2018 – 2023 - projekt uchwały z dnia 24 listopada 2021 r. (stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu); 
 
Przedmiotowy projekt uchwały omówił przewodniczący rady Józef Bukowiński. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego rady 
i radnego Joachima Kamrada, w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali 
powyższy projekt uchwały. Przewodnicząca komisji podziękowała radnemu Kamradowi 
za udział w pracach Komisji Polityki Społecznej. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie składów osobowych komisji stałych 
Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023. 



4 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się - uchwała Nr XXVI/201/2021, stanowi załącznik nr 4a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

c) zmiany uchwały nr XXI/175/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 marca 2021 
r. 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. - projekt uchwały z dnia 24 listopada 2021 
r. (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu); 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 
Stroka zreferowała propozycje zmian w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień wicestarosty, 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 zmiany uchwały nr XXI/175/2021 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 25 marca 2021 r. 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 XXVI/202/2021, stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok - projekt uchwały z dnia 
24 listopada 2021 r. (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu); 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński poinformował, 
że procedowany projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji 
stałych, poprosił przewodniczących o opinie: 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień wicestarosty Sabiny Gorzkulli 
i przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego, w wyniku przeprowadzonej dyskusji 
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował 

radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień wicestarosty Sabiny 
Gorzkulli i przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego, w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
wicestarosty Sabiny Gorzkulli i przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego, 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 planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2022 
rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXVI/203/2021, stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - projekt uchwały 
z dnia 24 listopada 2021 r. (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu); 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Gembski wyjaśnił przyczyny wprowadzenia 
zmian w planie kontroli ww. komisji. 

 
Głos zabrał radny Joachim Kamrad. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy 2 głosach przeciwko 
i 2 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr XXVI/204/2021, stanowi załącznik nr 6a do 
niniejszego protokołu. 

 
Głos zabrali w kolejności: przewodniczący komisji Dawid Gembski, radny Arnold Donitza, 
przewodniczący rady. 

 
 

f) zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - projekt uchwały z dnia 24 listopada 
2021 r. (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu); 
 

Zasady udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska omówiła 
Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla – prezentacja multimedialna. 
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Przewodniczący rady ogłosił przerwę o godz. 14:35. 
Wznowienie obrad nastąpiło o 14:50. 

 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
wicestarosty oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję i udzielił głosu w kolejności: radnemu Krzysztofowi 
Molfie, wicestaroście, staroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, wicestaroście, staroście. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska. 
 
 

Radny Szczepan Bryś zgłosił awarię techniczną, która uniemożliwia branie w głosowaniu. 
 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/205/2021, 
stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 

 
g) wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2022-2033 - projekt 

uchwały z dnia 15 listopada 2021 r. (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu); 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu dla przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła projekt wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2022-2033. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
skarbnika, starosty i wicestarosty oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił propozycje poprawek Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Krapkowickiego na lata 2022-2033: 
 

1)      Tworzy się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 20.000 zł na projekt 
„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”; 
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2)      Tworzy się nowe zadania inwestycyjnego „Ocieplenie ściany w budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych” w kwocie 50.000 zł na 2022 rok; 
3)      Tworzy się limit wydatków majątkowych na projekt „Bliżej rodziny i dziecka III 
edycja” na 2022 rok w kwocie 42.434 zł 
4)      Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego” 
na „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w 
Krapkowicach”, celem dostosowania do nazwy, która funkcjonuje we wniosku o 
dofinansowanie. 

 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Krapkowickiego na lata 2022-2033. 

 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/206/2021, 
stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
 

Starosta Maciej Sonik poprosił o 2 minuty przerwy technicznej. 
 
 
Po wznowieniu obrad nastąpiła reasumpcja głosowania. 
Pod głosowanie zostały poddane zgłoszone przez Starostę  propozycje poprawek Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego. 
 
Brak uwag. 
 
W obecności 19 radnych, poprawki zostały przyjęte 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 
 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Krapkowickiego na lata 2022-2033. 

 
 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/206/2021, 
stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
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h) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022  rok - projekt uchwały z dnia 15 listopada 
2021 r. (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu); 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że procedowanie nad budżetem prowadzone jest 

zgodnie z § 10 Uchwały 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 – głos zabrała Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki i omówiła 
projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok na podstawie prezentacji 
multimedialnej; 

2) pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – 
przewodniczący rady poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu oraz o pozytywnej opinii do deficytu budżetu Powiatu 
Krapkowickiego; 

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 – Sławomir 
Rowiński - 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 
w dniu 22 listopada br. informując: o pozytywnych opiniach komisji oraz o braku 
wniosków komisji do projektu budżetu na 2022 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)      Utworzenie w rozdziale 80195 planu dochodów w kwocie 20.000 zł oraz 
utworzenie planu wydatków na tę samą kwotę, z przeznaczeniem na projekt 
„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, w związku z wydłużeniem jego realizacji 
do przyszłego roku; 
2)      Utworzenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 85295 w kwocie 42.434 
zł, z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie mieszkania w ramach projektu „Bliżej 
rodziny i dziecka – III edycja”. Zwiększenia dokonuje się z wolnych środków; 
3)      Utworzenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80102 w kwocie 40.000 
zł oraz w rozdziale 80134 w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na „Ocieplenie ściany 
budynku Zespołu Szkół Specjalnych”. Zwiększenia dokonuje się z wolnych środków; 



9 

 

4)      Usunięcie załącznika dotyczącego „Planu finansowego rachunków wydzielonych 
przy oświatowych jednostkach budżetowych”, w związku z planowaną likwidacją tych 
rachunków; 
5)      W załączniku o dotacjach w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” 
przesuwa się środki w kwocie 62.040 z paragrafu 2820 (dedykowanego 
stowarzyszeniom) do paragrafu 2810 (dedykowanego fundacjom), celem podpisania 
umowy z Fundacją Młodzi Ludziom, która wygrała konkurs na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Drugi punkt nieopłatnego 
poradnictwa obywatelskiego poprowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda; 
6)      załącznik dotyczący środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ulega 
rozszerzeniu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID. W związku z tym otrzymuje 
on nową nazwę i oprócz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
obejmie także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę boisk 
wielofunkcyjnych; 
7)      W załączniku o wydatkach majątkowych zmienia się nazwę zadania 
inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego” na „Budowa boisk 
wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach”, celem 
dostosowania do nazwy, która funkcjonuje we wniosku o dofinansowanie 
i w promesie udzielonej przez Bank BGK.  

 
Starosta Maciej Sonik poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok w punkcie 
dotyczącym wydatków ww. komisji; 

8) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, Przewodniczący Rady udzielił głosu 
w kolejności: radnemu Arnoldowi Donitza, staroście, (przewodniczący rady), 
wicestaroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, wicestaroście, radnemu 
Donitza, wicestaroście; 

9) głosowanie propozycji zmian Zarządu Powiatu Krapkowickiego; 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie propozycji zmian - poprawek Zarządu Powiatu zgłoszonych do projektu 
uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok. 
 
W obecności 19 radnych, poprawki zostały przyjęte 15 głosami za przy 3 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 

 
10) głosowanie wniosków, o których mowa w pkt 5 (czyli zgłoszonych przez radnych)  – brak; 
 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok. 
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/207/2021, 
stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 
 

i) zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. 
w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 – projekt uchwały 
z dnia 24 listopada 2021 r.; autopoprawki z dnia 9 grudnia br. (stanowi załącznik nr 10  
do niniejszego protokołu); 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła wprowadzone propozycje zmian w przedmiotowym 
projekcie uchwały oraz propozycje autopoprawek Zarządu, jakie zostały wprowadzone 
na posiedzeniu przed sesją (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 
bez propozycji autopoprawek. 
 
Głosu w dyskusji przewodniczący rady udzielił w kolejności: radnemu Krystianowi Komander, 
staroście. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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 2 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/208/2021, 
stanowi załącznik nr 10b do niniejszego protokołu. 
 

 
j) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok – projekt uchwały z dnia 

24 listopada 2021 r.; autopoprawki z dnia 2 i 9 grudnia br. (stanowi załącznik nr 11  
do niniejszego protokołu); 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone 
w przedmiotowym projekcie uchwały, propozycje autopoprawek z dnia 2 grudnia br., 
z którymi zapoznali się również członkowie komisji budżetu (stanową załącznik nr 11a  
do niniejszego protokołu) oraz propozycje autopoprawek jakie Zarząd wprowadził na 
posiedzeniu przed sesją (stanową załącznik nr 11b  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 wprowadzonymi propozycjami autopoprawek z dnia 2 grudnia br. 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję i udzielił głosu w kolejności: radnemu Arnoldowi 
Donitza, skarbnikowi, radnemu Donitza, skarbnikowi. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2021 rok. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 4 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/209/2021, 
stanowi załącznik nr 11c do niniejszego protokołu. 
 

 
k) zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady 

Powiatu Krapkowickiego – projekt uchwały z dnia 24 listopada 2021 r.; (stanowi 
załącznik nr 12  do niniejszego protokołu); 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński omówił przedmiotowy projekt uchwały, 
poinformował, że był on przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych i poprosił 
przewodniczących o opinie: 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień starosty Macieja Sonika  oraz 
przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego, w wyniku przeprowadzonej dyskusji 
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował 

radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień starosty Macieja 
Sonika oraz przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego, w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
starosty Macieja Sonika oraz przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego, 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 zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/210/2021, 
stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
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l) wynagrodzenia miesięcznego Starosty Krapkowickiego – projekt uchwały z dnia 
24 listopada 2021 r.; (stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu); 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński omówił przedmiotowy projekt uchwały, 
poinformował, że był on przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych i poprosił 
przewodniczących o opinie: 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego rady 
Józefa Bukowińskiego oraz starosty Macieja Sonika, w wyniku przeprowadzonej dyskusji 
pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował 

radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego 
rady Józefa Bukowińskiego oraz starosty Macieja Sonika, w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego oraz starosty Macieja Sonika, 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 wynagrodzenia miesięcznego Starosty 
Krapkowickiego. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 3 głosach 
wstrzymujących się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/211/2021, 
stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 
 

m) likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 
jednostkach budżetowych Powiatu Krapkowickiego – projekt uchwały z dnia 
24 listopada 2021 r.; (stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu); 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz wyjaśniła przyczyny przedłożenia na Radę powyższego 
projektu uchwały oraz omówiła materiał. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
skarbnika, w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Joachimowi Kamradowi oraz wicestaroście. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków 
dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu 
Krapkowickiego. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/212/2021, 
stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 

 
 

n) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice – projekt uchwały 
z dnia 24 listopada 2021 r.; (stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu); 
 
Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki zreferował przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
wicestarosty 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 udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 
Gminie Krapkowice. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie (1 radny nie brał udziału 
w głosowaniu)- uchwała Nr XXVI/213/2021, stanowi załącznik nr 15a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

o) zmiany uchwały nr XIX/166/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 
roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach – projekt uchwały z dnia 
2 grudnia 2021 r.; (stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu); 

 
Maciej Sonik Starosta Krapkowicki przypomniał, że materiał został przedstawiony 

na wszystkich posiedzeniach komisji stałych oraz omówił zmiany jakie zostały wprowadzone 
w przedmiotowym projekcie uchwały. 
Przewodniczący rady poinformował, że procedowany materiał nie został zaopiniowany przez 
żadną z komisji oraz otworzył dyskusję udzielając głosu w kolejności: radnemu Joachimowi 
Kamradowi, staroście, radnemu Kamradowi, staroście, radnemu Kamradowi. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/166/2020 Rady 
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Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wniesienia wkładu 
niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą 
w Krapkowicach. 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym się (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) - uchwała Nr XXVI/214/2021, 
stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
Brak złożonych interpelacji oraz zapytań Radnych. 
 
 
Ad.6. Wolne wnioski. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o „stary szpital przy ulicy Kozielskiej”, który 
został parę lat temu sprzedany, czy Zarząd ma jakiś plan działania jeżeli będzie orzeczenie 
sądu, „że były działania przestępcze?”. Wyjaśnień udzielił starosta. Radny Kamrad 
zaproponował dopisanie do planu pracy rady tematu „postęp prac nad Strategią Powiatu 
Krapkowickiego”, dodał, że najlepiej jednak aby takim tematem zajęła się Komisja Rozwoju 
i Bezpieczeństwa. Głos w temacie zabrali starosta i przewodniczący rady. 
Radna Helga Bieniusa złożyła podziękowania. 
Przewodniczący rady poinformował, że w Biurze Rady są do odbioru powiatowe kalendarze  
tzw. zeszytowe. 
Przewodniczący rady poinformował, że kolejną sesję planuje zwołać na dzień 27 stycznia 
2022 r. 
Przewodniczący rady złożył życzenia świąteczno - noworoczne. 
Starosta złożył życzenia świąteczno - noworoczne. 
 
 
Ad.7. Zamknięcie obrad.                 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za udział w sesji merytoryczną dyskusję oraz zamknął 
obrady XXVI 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=PvPsxG94cGY  


