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Protokół Nr II 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 16.12.2014 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1730. 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 listy 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. 
 

Przewodniczący rady poinformował, iż dniu 5 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy 
w Opolu pan Paweł Mehl wydał postanowienie w sprawie obsadzenie mandatów radnych. 
W okręgu wyborczym nr 2 właściwym dla wyboru Rady Powiatu Krapkowickiego wstępuje na 
wakujący mandat Pani Kinga Maria Kaptur kandydatka z listy nr 13 KWW Mniejszość 
Niemiecka, która w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 16 listopada br. 
uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia 
mandatu. Przewodniczący rady zwrócił się do pani Kingi Kaptur o złożenie ślubowania, co 
uczyniła: 
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Przewodniczący Józef Bukowiński przekazał kolejne informacje:  
- w dniu 12 grudnia Komisarz Wyborczy w Opolu pan Paweł Mehl wydał postanowienie 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Pietruszki z powodu wyboru na Wójta 
Gminy Strzeleczki;  
 - w dniu 15 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Opolu pan Paweł Mehl wydał 
postanowienie w sprawie obsadzenie mandatów radnych. W okręgu wyborczym nr 4 
właściwym dla wyboru Rady Powiatu Krapkowickiego wstępuje na wakujący mandat Pani 
Irena Pachowicz kandydatka z listy nr 14 KWW Macieja Sonika, która w wyborach 
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powszechnych przeprowadzonych w dniu 16 listopada br. uzyskała kolejno największą liczbę 
głosów i nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. 
Przewodniczący rady zwrócił się do pani Ireny Pachowicz o złożenie ślubowania, co uczyniła: 
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – tak mi dopomóż Bóg”. 
 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 

  
Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem czy wniosek Zarządu z 11 grudnia br. 
o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym zawierał wszystkie pkt z porządku obrad 
przesłanego w dniu 15 grudnia br. wraz z materiałami radnym? Przewodniczący Rady 
odczytał wniosek zarządu (stanowi załącznik nr 4a, do niniejszego protokołu) w tym 
informację: „Zarząd Powiatu Krapkowickiego wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do 

proponowanego porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego, 

zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 595 ze zm.)”.  

Radny Krystian Komander zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt od 3c – 
3g (wybór starosty, wicestarosty i 3 członków zarządu) w związku z faktem, iż nie znajdowały 
się we wniosku Zarządu. Wicestarosta Maciej Sonik w komentarzu odniósł się do regulacji 
ustawodawcy, który wskazuje wyraźnie, że wnioskodawca (w tym wypadku zarząd) musi 
wyrazić zgodę lub nie na zmianę porządku obrad oraz skomentował sam fakt złożenia 
rezygnacji przez starostę. Radny Krystian Komander podtrzymał stanowisko zdjęcia 
z porządku obrad ww. pkt. 
 

Przewodniczący rady zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie i zmianę porządku obrad: 
włączenie pod obrady nowego projektu uchwały rady w sprawie wynagrodzenia Starosty 
Krapkowickiego i oznaczenia jako pkt 3m, a tym samym zmieni się oznaczenie 3 następnych 
projektów uchwał z : 
3m na 3n  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,  
3n na 3o zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok,  
3o na 3p 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. 
 
Przewodniczący Józef Bukowiński zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały 3l w sprawie 
wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego oraz przypomniał, iż Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do proponowanego porządku obrad 
przez Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego, zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). 
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Starosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla – Kotzot w imieniu Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego nie wyraziła zgody na złożony wniosek formalny radnego Krystiana 
Komandra o zdjęcie z porządku obrad pkt od 3c-3g. 
 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy aby na pewno rozszerza się porządek obrad 
o kolejny projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Krapkowickiego? 
Przewodniczący rady potwierdził oraz przypomniał, że każdorazowo wynagrodzenie starosty 
ustalane jest personalnie pod daną osobę obejmującą dane stanowisko, w przypadku 
obecnej sytuacji projekt uchwały pod nr  3l  w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty 
Krapkowickiego dotyczy Pani Sabiny Gorzkulli – Kotzot (za okres od 28 listopada do 16 
grudnia br.), a dodatkowo włączony  projekt uchwały 3m dotyczyć będzie wynagrodzenia 
miesięcznego nowo wybranego starosty. Dodatkowych wyjaśnień w powyższym temacie 
udzieliła mecenas Urszula Kolasińska. 
Radny Krystian Komander podtrzymał stanowisko, iż porządek obrad został rozszerzony 
niezgodnie z wnioskiem Zarządu oraz uznał, że w chwili obecnej nie jest wiadomym, 
kto zostanie nowym starostą więc projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego 
Starosty Krapkowickiego jest zbędnie wprowadzony na obecnej sesji. W temacie powyższym 
głos zabrała mecenas Urszula Kolasińska.  
 

Przewodniczący rady przypomniał, że ma ustawowe prawo za zgodą zarządu wprowadzić 
powyższy projekt uchwały pod obrady rady oraz poddał pod głosowanie zmieniony porządek 
obrad, który w obecności 18 radnych został przyjęty 11 glosami za, przy 7 głosach 
wstrzymujący się. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem dlaczego nie głosowano nad wnioskiem 
radnego Krystiana Komandra o zdjęcie z porządku obrad pkt od 3c-3g? Mecenas Urszula 
Kolasińska  przypomniała, że Zarząd nie wyraził zgody. 
 
 
Ad.2. Przyjęcie rezygnacji Starosty Krapkowickiego. 

 
Przewodniczący rady odczytał pismo Starosty Krapkowickiego Sabiny Gorzkulli – Kotzot 

w sprawie złożenia rezygnacji z zajmowanej funkcji Starosty Krapkowickiego (stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  

 
W wyniku głosowania Rada przyjęła rezygnację starosty Krapkowickiego 11 głosami za 

przy 7 głosach wstrzymujący się w obecności 18 radnych. 
 
 

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

 

a) wygaśnięcia mandatu Radnego, 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński odczytał oświadczenie pana Arnolda Donitzy 
w sprawie prośby o wygaśnięcie mandatu radnego w drodze uchwały  zgodnie  z art. 383 § 3 
Kodeksu Wyborczego; wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził głosowanie projektu 
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uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego (oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu). 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr II/9/2014, 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem  dlaczego nie została zaproszona na sesję 
kolejna osoba z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszości Niemieckiej w celu 
złożenia ślubowania Radnego? 
W odpowiedzi przewodniczący rady przypomniał, ze zostanie wydane Postanowienie 
komisarza wyborczego w Opolu w powyższej sprawie. 

 
 

b) rezygnacji Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 

 
Przewodniczący rady poinformował, iż godnie z art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym „W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na 

najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu”. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie rezygnacji Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za przy 7 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr II/10/2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

c) wybór Starosty Krapkowickiego, 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy 

o samorządzie powiatowym Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym; w tym celu przeprowadzenia głosowania 
tajnego powołuje się komisję skrutacyjną. 

 
Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła kandydaturę radnego Macieja Lisickiego. 
Radny Maciej Lisicki wyraził zgodę. 
Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Pieszkały. 
Radny Mariusz Pieszkała nie wyraził zgody. 
Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Mikusa. 
Radny Jerzy Mikus wyraził zgodę. 
Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot zgłosiła kandydaturę radnej Helgi Bieniusy. 
Radna Helga Bieniusa wyraziła zgodę. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, przewodniczący rady zamknął listę oraz poddał 
pod głosowanie skład komisji. 
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, 17 głosami za przy 1 wstrzymującym przyjęto skład 
komisji skrutacyjnej. 
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Przewodniczący rady poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o zebranie się w celu 
ukonstytuowania Komisji oraz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący rady Józef Bukowiński ogłosił, że komisja 
ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego radną Helgę Bieniusa. 
 

Radna Sabina Gorzkulla – Kotzot przedstawiła kandydaturę Macieja Sonika 
w komentarzu uzasadniając propozycję; radny wyraził zgodę. 
 
Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem do kandydata dlaczego na ostatniej sesji był 
protegowanym do pełnienia funkcji Wicestarosty Krapkowickiego? Wyjaśnień udzielił radny 
Maciej Sonik. 
 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa poinformowała radnych o zasadach 
głosowania na Starostę Krapkowickiego: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce 

„ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa odczytywała z listy obecności 
w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie 
do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił  5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa odczytała 
protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmiła, że w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 18, 11 głosów za, przy 5 głosach wstrzymujący 
się oraz 2 głosach przeciwko. 
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Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Macieja Sonik  na 
Starostę Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 
 

 
d) wybór Wicestarosty Krapkowickiego, 

 
Przewodniczący rady przypomniał, iż zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy 

o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków 
zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym oraz zwrócił się do starosty o podanie 
kandydatury. 
 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił na ww. stanowisko Sabinę Gorzkullę - Kotzot, 
uzasadniając w komentarzu propozycję; radna wyraził zgodę. 
 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa poinformowała radnych o zasadach 
głosowania na Wicestarostę Krapkowickiego: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”, 

„PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał zwykłą większość głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa odczytywała z listy obecności 
w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanej karcie 
do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa odczytała 
protokół z przeprowadzonego głosowania. Oznajmiła, że w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 18; kandydat na ww. stanowisko otrzymał 
16 głosów za, przy 2 głosach wstrzymujący się. 
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Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnej Sabiny Gorzkulli-
Kotzot na Wicestarostę Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 

e)  wybór członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 

 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik podał kandydatów na członków Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego: 
radny Ryszard Reszczyński; wyraził zgodę, 
radny Dariusz Willim; wyraził zgodę, 
radny Wojciech Kowalski; wyraził zgodę. 

 
Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem skąd wyniknęła potrzeba zatrudnienia 

w starostwie etatowego członka zarządu? Odpowiedzi udzielił starosta, przypominając 
radnym, że zmieniając statut Powiatu Krapkowickiego4 lata temu jest możliwość prawna 
przeprowadzenie ww. zatrudnienia, najprawdopodobniej będzie Pan Wojciech Kowalski 
sprawować nadzór nad wydziałem Budownictwa i Środowiska. Radny Krystian Komander w 
nawiązaniu do powyższej rozmowy zwrócił się z pytaniem czy pozostanie w starostwie etat 
Gabinet Starosty? Ponownie starosta odpowiedzi udzielił - ww. stanowiska są całkowicie 
różne w zakresie działania, nie ma jeszcze decyzji do stanowiska Gabinet Starosty. Radny 
Krystian Komander ponowił pytanie o powód zaistnienia potrzeby stworzenia w starostwie 
nowego stanowiska dla etatowego członka zarządu. Starosta wypowiedź zamknął 
w stwierdzeniu: „dobrze mieć członka zarządu na miejscu”. 

 
Radni otrzymali 3 karty do głosowania po 1 nazwisku kandydata zgłoszonego wyżej przez 
starostę na każdej z kart. 

 
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa poinformowała radnych o zasadach 

głosowania na Członków Zarządu Krapkowickiego – kandydaci: radny Ryszard Reszczyński, 
radny Dariusz Willim, radny Wojciech Kowalski: 
1. Zasady przeprowadzania wyborów:  
a) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
b) głosowanie odbywa się poprzez wyłonienie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy 

obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania 

2. Zasady głosowania: 
a) dla wszystkich radnych przygotowane są karty do głosowania, 
b) radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata (w kratce „ZA”, 

„PRZECIW”, „WSTRZYMAŁ SIĘ”, 
c) ważny jest głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono jeden znak „X”, 
d) głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X”, bądź  

nie postawienia znaku „X”. 
3. Ustalenie wyników wyborów: 
a) wybrany jest radny, który otrzymał zwykłą większość głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady. 
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Salę obrad opuścił radny Mariusz Pieszkała; na Sali pozostało 17 radnych. 
 
 
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa odczytywała z listy obecności 
w kolejności nazwiska radnych, radni podchodzili do urny i na otrzymanych 3 kartach 
do głosowania oddawali głos. 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i ustalenia 
wyników wyborów. 
W związku z powyższym przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad, przewodnicząca komisji skrutacyjnej – Helga Bieniusa odczytała 
protokoły z przeprowadzonego głosowania: 

1. w głosowaniu udział wzięło 16 radnych, z czego głosów ważnych oddano 16; 
kandydat na ww. stanowisko otrzymał  16 głosów za, przy 1 głosie wstrzymujący.                                      

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Ryszarda 
Reszczyńskiego na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej 
z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
f) wybór członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 

 
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa poinformowała, że w głosowaniu 

udział wzięło 17 radnych, z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko 
otrzymał  16 głosów za, przy 1 głosie wstrzymujący; 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Dariusza Willima 
na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

g) wybór członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, z którym nawiązuje się stosunek 

pracy na podstawie wyboru, 

 
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa poinformowała, że w głosowaniu 

udział wzięło 17 radnych, z czego głosów ważnych oddano 17; kandydat na ww. stanowisko 
otrzymał  16 głosów za, przy 1 głosie przeciwko;                             

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Wojciecha 
Kowalskiego na Członka Zarządu Powiatu Krapkowickiego, z którym nawiązuje się stosunek 
pracy na podstawie wyboru, protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 

 
h) przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego, 

 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poinformował o otrzymaniu rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego przez radną Helgę Bieniusę (wniosek 
stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu). 
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Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o powód powyższej decyzji? Radna Helga 
Bieniusa poinformowała, iż w chwili obecnej jest taka potrzeba. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr II/16/2014, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy pozostanie 2 osobowe prezydium rady? 
Przewodniczący rady zapewnił, że na następnej sesji zostanie przeprowadzony wybór na 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego.  
 

 
i) powołania komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego oraz ustalenia zakresów ich 

działania, 

 
Przewodniczący rady zreferował przedmiotowy projekt uchwały informując o propozycji 

zmiany z 5 komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego na 3 komisje: Komisja Budżetu, 
Finansów i mienia Powiatu, Komisja Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa. 

Radny Krystian Komander zwrócił się z pytaniem o powód zmniejszenia ilości komisji. 
Starosta Maciej Sonik w komentarzu udzielił odpowiedzi. Radny Joachim Kamrad zwrócił się 
z zapytaniem czy w związku z powyższym jest planowana zmiana w uchwale o dietach 
radnych, uzasadniając swoje pytanie. Starosta potwierdził, ze będzie na następnej sesji 
podejmowana uchwała zmieniająca diety radnych, jednakże jeszcze nie podjęto decyzji w 
jakich kwestiach i zwrócił się do radnych o propozycje zmian. Udział w dyskusji wzięli: 
przewodniczący rady, starosta, radny Krystian Komander, starosta, przewodniczący rady. 
Kolejnym pytaniem zadanym przez radnego Krystiana Komander było zainteresowanie jak 
odnieść się do nieobecności członków zarządu, starosty i wicestarosty na komisjach stałych 
w związku z potrąceniami. Udział w dyskusji nad powyższym wzięli: starosta, który w 
komentarzu nadmienił, iż starosta oraz wicestarosta a także w chwili obecnej etatowy 
członek zarządu z trudnieni są na umowę o pracę i nie pobierają diety radnego, pozostali 
członkowie zarządu pobierają dietę i podlegają wszystkim potrąceniom wynikającym z 
odpowiedniej uchwały rady;  mecenas Urszula Kolasińska, radny Krystian Komander, 
mecenas Urszula Kolasińska, starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu 

Krapkowickiego oraz ustalenia zakresów ich działania. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr II/17/2014, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
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j) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 

w kadencji 2014 – 2018, 

 
Powyższy projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 

Bukowiński odczytując składy poszczególnych Komisji stałych RPK, uzupełniając skład 
o wniosek radnego Joachima Kamrada, radnego Maciej Lisickiego oraz starosty Macieja 
Sonika. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2014 – 2018. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr II/18/2014, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 
 

k) powołania komisji rewizyjnej w kadencji 2014 – 2018,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, iż kompetencją Rady Powiatu, wskazaną wprost 

w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest kontrolowanie 
działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w tym celu rada powołuje 
komisję rewizyjną oraz zwrócił się do radnych o podawanie kandydatur. 

 
Starosta podał kandydaturę radnej Helgii Bieniusy na stanowisko przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej. Radna Bieniusa wyraziła zgodę. 
  
Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Mikusa na stanowisko 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Mikus wyraził zgodę. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 17 radnych radna Helga Bieniusa 

otrzymała 10 głosów za; radny Jerzy Mikus otrzymał 5 głosów za; 1 osoba wstrzymała się od 
głosu. Radna Helga Bieniusa została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot podała kandydaturę radnego Macieja Lisickiego 

na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
 

Starosta zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy. 
 
Po wznowieniu  obrad przewodniczący rady poprosił o podawanie kandydatur na 

stanowisko wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej, przypominając iż skład komisji wynika 
z projektu uchwały.   

 
Radny Maciej Lisicki odmówił i  podał kandydaturę radnej Ireny Pachowicz. Radna Pachowicz 
wyraziła zgodę. 
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Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Mikusa na stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Mikus wyraził zgodę. 

 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 17 radnych radna Irena Pachowicz 
otrzymała 12 głosów za; radny Jerzy Mikus otrzymał 5 głosów za. Radny Krystian Komander 
poprosił o reasumpcję głosowania ze względu na źle zrozumiane podanie kandydatur na ww. 
stanowisko. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 17 radnych - radna Irena 

Pachowicz została wybrana jednomyślnie na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący rady poprosił o składanie kandydatur na stanowisko sekretarza Komisji 
Rewizyjnej.  
 

Radny Krystian Komander zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Mikusa na stanowisko 
Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Radny Mikus wyraził zgodę. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 17 radnych - radny Jerzy Mikus 
został wybrany jednomyślnie na stanowisko Sekretarza Komisji  Rewizyjnej. 
 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej w kadencji 

2014 – 2018. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr II/19/2014, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 
 

Salę obrad opuścili radni Maciej Sonik i Sabina Gorzkulla Kotzot; na Sali obrad pozostało 
15 radnych. 

 
 

l) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Krapkowickiego, 

 

Członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego Ryszard Reszczyński omówił przedmiotowy 
projekt uchwały, który dotyczy wynagrodzenia starosty - Pani Sabiny Gorzkulli – Kotzot za 
okres od 28 listopada do 16 grudnia br.  
wynagrodzenie zasadnicze   w kwocie 6.000 zł, 
dodatek funkcyjny   w kwocie 2.100 zł, 
dodatek specjalny    w kwocie 3.065 zł. 
oraz dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne po spełnieniu 
wymagań określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.  
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Głos w dyskusji nad powyższym tematem zabrali radny Joachim Kamrad, dyrektor 
wydziału AO Aneta Dróżdż, radny Ryszard Reszczyński. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Starosty Krapkowickiego. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr II/20/2014, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

m) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Krapkowickiego, 

 

Członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego Ryszard Reszczyński omówił przedmiotowy 
projekt uchwały, który dotyczy wynagrodzenia starosty – pana Macieja Sonika: 
wynagrodzenie zasadnicze   w kwocie 6.000 zł, 
dodatek funkcyjny   w kwocie 2.100 zł, 
dodatek specjalny    w kwocie 3.240 zł. 
dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne po spełnieniu wymagań 
określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

 
Przewodniczący rady udzielił głosu nad powyższym projektem uchwały w kolejności 

radnemu  Joachimowi Kamradowi, dyrektor Anecie Dróżdż, radnemu Ryszardowi 
Reszczyńskiemu, dyrektor Anecie Dróżdż, radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, radnemu 
Jerzemu Mikusowi, radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, radnej Monice Wąsik – Kudla. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Starosty Krapkowickiego. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 4 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr II/21/2014, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 

 

 

n) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, 

 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot wyjaśniła, które zadania zostały przeniesione jako 

wydatki niewygasające z upływem 2014 roku. Z pytaniem zwrócił się radny Jerzy Mikus, 
odpowiedzi udzieliła skarbnik Brygida Gruchot. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2014. 

 



13 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr II/22/2014, 

która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
 

o) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok,  

 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła, zmiany jakie zostały wprowadzone do 

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok. Głos w powyższym temacie zabrał radny 
Joachim Kamrad oraz starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych 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 II/23/2014, 

która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
 

p) 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, 

 
Skarbnik Brygida Gruchot w komentarzu do projektu uchwały nadmieniła, iż podjęcie 

wynika z wprowadzenia zamian w powyższej uchwale 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 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 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr II/24/2014, 

która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad.4. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty 

Krapkowickiego. 

 
Głos zabrał radny Piotr Solloch oraz starosta Maciej Sonik.  
 
 
Ad.5. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o zimowe utrzymanie dróg, czy został 

rozstrzygnięty przetarg? Wicestarosta w odpowiedzi poinformowała, że przetarg został 
rozstrzygnięty i dodatkowo jak w sezonie poprzednim będą pełnione dyżury „pod 
telefonem”. 
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Radny Jerzy Mikus do powyższego zapytał i ilu jest wykonawców? Jeden poinformowała 
wicestarosta. 
 
Radny Krystian Komander zwrócił się z prośbą o krótsze porządki obrad dla sesji 
zwoływanych w trybie nadzwyczajnym. Komentarz odniósł przewodniczący rady oraz 
starosta. 
 

Przewodniczący rady przypomniał radnym o złożeniu oświadczenia majątkowego na stan 
28 listopada 2014 r. w związku z objęciem mandatu radnego. Zwrócił się do radnych 
o zgłaszaniu propozycji do planu pracy rady na 2015 rok, poprosił członków nowo wybranej 
komisji budżetu o pozostanie po sesji, gdyż zwołuje pierwsze posiedzenie dla powyższej 
komisji; przypomniał również o propozycji szkolenia dla radnych, które planowane jest na 2 -
gą połowę stycznia 2015 r. 

 
Przewodniczący rady odczytał pisma gratulacyjne skierowane od senatora RP Aleksandra 

Świeyokwskiego oraz Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali do nowo wybranych radnych 
Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński oraz starosta Maciej Sonik złożyli życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2015 Roku. 
 

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

 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


