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Protokół Nr XLV 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 28.05.2014 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1700. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 17 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 
starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według list obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu  (nośnik CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 
Ad.1.  Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 
po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, 
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał (nie ma radnych: Krystiana Komandra, Joachima Kamrada, Mariusza Pieszkały, 
Macieja Sonika,  Sławomira Rowińskiego). 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się o uwagi do przedłożonego porządku obrad, który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz nawiązał do pisma znajdującego się w wersji 
papierowej na stołach radnych dotyczącego zaprezentowania modelu nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego; nadmienił, że odbędzie się podczas sesji 
prezentacja ww. modelu wraz z rekomendacjami dotyczącymi jego wdrażania. W tym celu 
przyjedzie Pani Ewelina Woźna ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla - Kotzot zgłosiła autopoprawkę z dnia 22 maja br. 
do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r., która 
stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu.  

 

W wyniku głosowania w obecności 14 radnych przyjęto jednomyślnie zmiany 
w porządku obrad. 

  
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z ostatnich sesji, do których 

żaden z radnych nie zgłosił uwag: 
 

a) XLIII z dnia 28 kwietnia 2014 r. - w wyniku głosowania, protokół został przyjęty 
w obecności 14 radnych 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się; 
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b) XLIV z dnia 13 maja2014 r. (sesja nadzwyczajna) - wyniku głosowania, protokół został 
przyjęty w obecności 14 radnych 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się. 

 
 
Ad.2.  Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego od dnia 

16.04.2014 r. do dnia 13.05.2014 r 
 

Wicestarosta w ramach uzupełnienia sprawozdania z działalności międzysesyjnej 
omówiła materiał za okres od 14 do 27 maja br., który stanowi załącznik nr 5a do niniejszego 
protokołu. 
 

Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad.3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w 2013 r. 

 
Do obrad dołączył radny Joachim Kamrad; na Sali obrad znajduje się 15 radnych. 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot przedstawiła ww. sprawozdanie korzystając 

z prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Helga Bieniusa odniosła komentarz 
oraz poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali przedmiotowe sprawozdanie. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag 
do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 
 
Przewodniczący rady otwarł dyskusję dla powyższego sprawozdania i udzielił głosu 
w kolejności: radnemu Albertowi Macha, radnemu Romanowi, wicestaroście, radnej 
Genowefie Kozubek – Kopeckiej, Chmielewskiemu (w tle głos radnego Alberta Macha), 
radnemu Romanowi Chmielewskiemu. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi w 2013 r., które stanowi załącznik nr 7. Sprawozdanie 
zostało przyjęte w obecności 15 radnych 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujący się. 
 
 

Do obrad dołączył radny Mariusz Pieszkała; na Sali obrad znajduje się 16 radnych. 
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Ad.4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach za rok 2013. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka  przedstawiła ww. sprawozdanie korzystając z prezentacji multimedialnej, która 
stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak poinformował 

radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za rok 

2013. 
 
Przewodniczący rady zwrócił się o ewentualne pytania do ww. sprawozdania i udzielił głosu 
w kolejności: radnemu Romanowi Chmielewskiemu, dyrektor PCPR  B. Stroce, radnemu 
Romanowi Chmielewskiemu, dyrektor PCPR  B. Stroce radnemu Romanowi Chmielewskiemu, 
dyrektor PCPR  B. Stroce, radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, radnemu Jerzemu 
Mikusowi, dyrektor PCPR  B. Stroce. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach za rok 2013, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Dokument w obecności 16 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” za rok 2013. 

  
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach Beata Kostyra  

przedstawiła ww. sprawozdanie korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi 
załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak poinformował 
w komentarzu o przeprowadzeniu „wizji lokalnej” ww. placówce oraz nadmienił, 
iż członkowie ww. komisji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Domu 

Pomocy Społecznej “ANNA” za rok 2013. 
 
 

Do obrad dołączył radny Krystian Komander; na Sali obrad znajduje się 17 radnych 
 
 
Przewodniczący rady otwarł dyskusję dla powyższego sprawozdania i udzielił głosu 
w kolejności: radnemu Albertowi Macha, dyrektor DPS B. Kostyrze, wicestaroście, która 
odniosła się do komentarza Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
Mirosława Michalaka; radnemu Joachimowi Kamradowi, dyrektor DPS B. Kostyrze, radnemu 
Joachimowi Kamradowi, dyrektor DPS B. Kostyrze, radnemu Joachimowi Kamradowi, 
dyrektor DPS B. Kostyrze, radnemu stanisławowi Burkatowi, dyrektor DPS B. Kostyrze, 
radnemu Jerzemu Mikusowi, dyrektor DPS B. Kostyrze, radnemu Romanowi 
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Chmielewskiemu, dyrektor DPS B. Kostyrze, radnemu Jerzemu Mikusowi, dyrektor DPS B. 
Kostyrze ( w tle głos radnego Jerzego Mikusa), dyrektor DPS B. Kostyrze, radnemu 
Tomaszowi Sokołowskiemu. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” za rok 

2013., która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Dokument w obecności 
17 radnych przyjęto jednomyślnie. 

 
 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy/ PFRON rehabilitacja 

zawodowa  za rok 2013. 

 
Brygida Piosek zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach 

przedstawiła ww. sprawozdanie korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi 
załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag 
do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu 

Pracy/ PFRON rehabilitacja zawodowa  za rok 2013. 
 
Przewodniczący rady zwrócił się o ewentualne pytania do ww. sprawozdania i udzielił głosu 
w kolejności: radnemu Albertowi Macha, dyrektor PUP B. Piosek, radnemu Albertowi Macha, 
dyrektor PUP B. Piosek, radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, dyrektor PUP B. Piosek. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdania z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy/ PFRON 

rehabilitacja zawodowa  za rok 2013., które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. Dokument w obecności 17 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński powitał przybyłą 
na sesję Panią Ewelinę Woźny eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 
przypomniał o czekającej prezentacji modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego wraz z rekomendacjami dotyczącymi jego wdrażania – pismo przewodnie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
Pani Ewelina Woźna przedstawiła „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego w Polsce” oraz „Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki 

państwa” korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik 6a do niniejszego 
protokołu. W trakcie prezentacji radni zadawali pytania oraz podejmowali dyskusję związaną 
z ww. materiałem. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
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Salę obrad opuścili radni: Joachim Kamrad, Marek Pietruszka, Stanisław Burkat, Genowefa 
Kozubek – Kopecka; na Sali pozostało 13 radnych. 

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

 
a) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli; 

 
Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zreferowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Helga Bieniusa odniosła komentarz 
do powyższego materiału oraz poinformowała, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag 
i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli. 
 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLV/293/2014, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r.; 

 
Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego zapoznała radnych z wprowadzonymi 

w dniu 13 maja br. przez Zarząd Powiatu autopoprawkami (stanowi załącznik nr 12a) oraz 
omówiła jakie zaszły zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.  

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński w imieniu nieobecnego Przewodniczącego 

Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu Sławomira Rowińskiego  poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się również z wprowadzonymi autopoprawkami, nie 
wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 

rok. 
 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLV/294/2014, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

c) zmiany uchwały nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023; 

 
Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego omówiła jakie zaszły zmiany 

w przedmiotowym projekcie uchwały.  
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji 
Budżetu Finansów i Mienia Powiatu Sławomira Rowińskiego  poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali projekt 
powyższej uchwały. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2014-2023. 
 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLV/295/2014, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.8. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty  

Krapkowickiego. 

 
Brak uwag. 
 
 

Ad.9. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radna Helga Bieniusa w imieniu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo w Żyrowej” 

podziękowała za przekazanie przez Powiat Krapkowicki dotacji na organizację imprezy 
sportowej „Żyrowik 2014” oraz za udział w niej wicestarosty Sabiny Gorzkulli – Kotzot 
i Przewodniczącego Rady Józefa Bukowińskiego. 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem o termin kolejnej sesji. W odpowiedzi 
przewodniczący rady poinformował, iż w dniu 16 czerwca 2014 r. odbędzie się sesja tzw. 
absolutoryjna oraz zobligował się do powrotu terminu „sesji czwartkowych”, a także wyszedł 
z inicjatywą uchwałodawczą związaną z zdyscyplinowaniem radnych – potrącenie z diety 
w wyniku spóźnienia się radnego na sesję lub wcześniejszego wyjścia z obrad rady. 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady XLV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


