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Protokół Nr XLVII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 16.06.2014 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1525. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 18 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. 

 
Zgodnie z §33 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols.z 2001 r. Nr 100 

poz. 829) 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. 

 
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 18 radnych, 
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał (nie ma radnego Krystiana Komandra). 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się o uwagi do przedłożonego porządku obrad, który 

stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił 
nowe projekty uchwał z dnia 12 czerwca 2014 r. : 
3d)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Stworzenie ogrodu sensorycznego 

w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach” ; 
3e) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok. 
 
Radny Albert Macha zabrał głos w powyższym punkcie obrad sygnalizując, iż projekt uchwały 
rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 r. może być podzielony na dwa 
tematy i stanowić odrębne projekty uchwał w sprawie: 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego 
za 2013 r.; 
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego 
za 2013 r. 
W dyskusji nad propozycją radnego Alberta Machy udział wzięli w kolejności skarbnik 
Powiatu Brygida Gruchot, starosta Maciej Sonik (w tle głos radnego Alberta Machy) starosta, 
radny Albert Macha, przewodniczący rady, starosta, radny Harald Brol, starosta (w tle głos 
radnego Haralda Brola). 
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W wyniku głosowania w obecności 18 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) XLV z dnia 28 maja 2014 r. - w wyniku głosowania, protokół został przyjęty 
w obecności 18 radnych 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujący się; 
 

b) XLVI z dnia 10 czerwca 2014 r. (sesja nadzwyczajna) - wyniku głosowania, protokół 
został przyjęty w obecności 18 radnych 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się. 

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

od dnia 29.05.2014 r. do dnia 13.06.2014 r. 
 

Starosta Maciej Sonik omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi 
załączniki nr 5 i 5a do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad.3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których 

nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu 

na odległość; 

 
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 
oraz jednomyślnie - pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt uchwały.  
 

Salę obrad opuścił radny Roman Chmielewski; na Sali obrad pozostało 17 radnych. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad 
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zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLVII/298/2014, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
 

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 r. 

 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Do obrad dołączył radny Roman Chmielewski; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz 
pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały w obecności 7 radnych 5 głosami za 
przy 2 głosach wstrzymujący się. 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dariusz Willim 

poinformował, iż członkowie ww. komisji zapoznali się z materiałem, nie wnieśli uwag  oraz 
pozytywnie – jednomyślnie (w obecności 5 członków) zaopiniowali projekt powyższej 
uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Stanisław Burkat w komentarzu poinformował, że członkowie ww. komisji na posiedzeniu 
zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag 
do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały w obecności 6 
radnych 5 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący się. 

 
Decyzją Przewodniczącego Rady w kolejności głos zabrali: radny Albert Macha, który 
w komentarzu wyraził opinię w imieniu Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej oraz 
poinformował o „wstrzymaniu się od głosu” członków ww. klubu podczas głosowania nad 
powyższym projektem uchwały oraz podczas procedowania nad projektem uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego; członek zarządu 
Tomasz Sokołowski, który wyraził pozytywną opinię w imieniu Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego i Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podczas rozwiniętej 
dyskusji nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Krapkowickiego za 2013 r. przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu 
Haraldowi Brolowi, dyrektorowi wydziału inwestycji i mienia Aleksandrowi Gacek, radnemu 
Haraldowi Brolowi, staroście Maciejowi Sonikowi , dyrektorowi wydziału inwestycji i mienia 
Aleksandrowi Gacek, radnemu Haraldowi Brolowi, wicestaroście Sabinie Gorzkulli – Kotzot.  
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 r. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLVII/299/2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
 

c) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego; 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Pietruszka w komentarzu do powyższego 
projektu uchwały poinformował radnych o pozytywnej opinii członków komisji w sprawie 
wniosku o udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (2 członków 
głosowało za, 2 członków wstrzymało się od głosu) dodał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Opolu uchwałą Nr 191/2014 z dnia 22 maja 2014 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej Powiatu Krapkowickiego o udzielenie absolutorium Zarządu Powiatu 
z wykonania budżetu za 2013 rok (załącznik nr 8a do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący komisji Marek Pietruszka zwrócił się do Wysokiej Rady o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu za 2013 rok. 

 
Decyzją Przewodniczącego Rady Józefa Bukowińskiego w kolejności głos zabrali: radny 

Albert Macha, który wyraził opinię w imieniu Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej, 
starosta Maciej Sonik. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 6 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XLVII/300/2014, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik w komentarzu podziękował pracownikom starostwa 

za wykonaną pracę nad realizacją budżetu Powiatu Krapkowickiego. 
 
 

d) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Stworzenie ogrodu sensorycznego w Zespole 

Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”; 

 
Koordynator Iwona Jagoda – Jamioł zreferowała wprowadzony - decyzją radnych do 

porządku obrad - ww. projekt uchwały. 
 

Salę obrad opuścił radny Dariusz Willim; pozostało na Sali 17 radnych. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. 
wysłuchali szczegółowych wyjaśnień skarbnika, nie wnieśli uwag do materiału i jednomyślnie 
- pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały oraz projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Stworzenie 

ogrodu sensorycznego w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XLVII/301/2014, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r.; 

 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła jakie zaszły zmiany decyzją Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.  
 

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 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLVII/302/2014, która stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.4. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty  

Krapkowickiego. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem na jaki termin planowana jest kolejna sesja 

Rady Powiatu Krapkowickiego? W odpowiedzi Przewodniczący rady poinformował, że jeżeli 
nie wydarzy się nic nadzwyczajnego to kolejna sesja zgodnie z Planem Pracy Rady Powiatu 
Krapkowickiego na 2014 rok odbędzie się w ostatni czwartek września. W dyskusji nad 
powyższym tematem głos zabrali: radny Roman Chmielewski, radny Albert Macha, 
przewodniczący rady. 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy został powołany zespół do analizy 
wniosków w związku z uruchomieniem projektu pod nazwą  „Szansa na rozwój bez barier 2  
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” oraz zaoferował 
pomoc podczas wyboru ww. wniosków. Starosta przypomniał, iż nabór trwa do 2 sierpnia br. 
oraz zapewnił, iż podczas prowadzenia ww. analizy wybrany zespół będzie korzystał z wiedzy 
radnych na temat poszczególnych mieszkańców z zachowaniem ochrony danych osobowych. 
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Ad.5. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radny Roman Chmielewski zwrócił się z pytaniem o koszt przygotowania obchodów 15-

lecia Powiatu Krapkowickiego, które odbyło się w  dniach 14-15 czerwca br. Starosta w 
odpowiedzi poinformował, iż faktury i rozliczenia spływają do starostwa ( w tle słychać głos 
radnego Romana Chmielewskiego). W wyniku podjętej dyskusji -  w której udział wzięli 
w kolejności radny Roman Chmielewski, starosta, przewodniczący rady, starosta, 
przewodniczący rady, radny Joachim Kamrad -  starosta poinformował, że koszt obchodów 
zostanie radnym rozesłany w formie elektronicznej na adresy mailowe radnych. 
 

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

 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 


