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Protokół Nr III 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 30.12.2014 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 14
15

 i trwały do godz. 15
05

. 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. Następnie 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.  

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku 

obrad w postaci autopoprawek z dnia 29 grudnia 2014 r.  do projektu uchwały rady 

w sprawie zmiany budżetu powiatu Krapkowickiego na 2014 rok. 

 

W wyniku głosowania w obecności 18 radnych przyjęto jednomyślnie wniosek Starosty 

Krapkowickiego.  

 

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

żaden z radnych nie zgłosił uwag: 

 

a) I z dnia 28 listopada 2014 r. - w wyniku głosowania, protokół został przyjęty 

w obecności 18 radnych 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się; 

 

b) II z dnia 16 grudnia 2014 r. (sesja nadzwyczajna) - wyniku głosowania, protokół został 

przyjęty w obecności 18 radnych 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący się; 
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Ad.2. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

 

Starosta Maciej Sonik omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi 

załączniki nr 5 do niniejszego protokołu. Głos w powyższym punkcie obrad zabrali radni 

Krystian Komander oraz Jerzy Mikus. 

 

 

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

 

a) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok,  

 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła, zmiany jakie zostały wprowadzone 

do budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok wraz z proponowanymi autopoprawkami.  

 

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 (wraz z autopoprawkami). 

 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr III/25/2014, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

b) 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr III/26/2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

c) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego, 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym oraz §12 ust. 1 Statutu Powiatu Krapkowickiego Rada Powiatu 
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wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym oraz 

przypomniał, iż na ostatniej sesji radni przyjęli w postaci uchwały rezygnację radnej Helgii 

Bieniusy z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot  zgłosiła kandydaturę radnego Macieja Lisickiego. 

Radny wyraził zgodę. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot  zgłosiła kandydaturę radnej Helgii Bieniusy. 

Radna wyraziła zgodę. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot  zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Mikusa. 

Radny nie wyraził zgody. 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot  zgłosiła kandydaturę radnej Kingi Kaptur. 

Radna wyraziła zgodę. 

 

Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, przewodniczący rady Józef Bukowiński zamknął 

listę oraz poddał pod głosowanie skład komisji. 

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, jednogłośnie przyjęto skład komisji skrutacyjnej. 

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 ogłosił, że komisja ukonstytuowała się 

wybierając na przewodniczącego komisji skrutacyjnej radną Helgę Bieniusa; zwrócił się do 

radnych o podawanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Rowińskiego 

uzasadniając w komentarzu swoją propozycję. 

Radny Sławomir Rowiński wyraził zgodę. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur przewodniczący rady zwrócił się do członków 

komisji skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania tajnego. 

 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa poinformowała o zasadach głosowania: 

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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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 10 minutową przerwę w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad, przewodnicząca komisji skrutacyjnej Helga Bieniusa 

poinformowała, że w głosowaniu udział wzięło 18 radnych, z czego głosów ważnych oddano 

17; kandydat na ww. stanowisko otrzymał  10 głosów za, przy 5 głosie wstrzymujący oraz 2 

głosach przeciwko. 

Tym samym Rada Powiatu Krapkowickiego dokonała wyboru radnego Sławomira 

Rowińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego, protokół komisji 

skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zmiany uchwały Nr LI/317/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 

osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2014r.; 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach Danuta Wieszala omówiła 

przedmiotowy projekt uchwały informując radnych, iż  pozostałe - z przydzielonej kwoty 

30.000 zł  - wolne środki w  wysokości 139 zł, proponuje się przekazać na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej – na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/317/2014 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków 

PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2014r. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/28/2014, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 

 

 

e) delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik przypomniał, iż w związku z upływem kadencji Rady 

Powiatu Krapkowickiego 2010 – 2014 zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie 

delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz podał 

propozycje kandydatów w komentarzu uzasadniając swoją propozycję: 

radnego Ryszarda Reszczyńskiego  - kandydat wyraził zgodę 

radnego Dariusza Willima – kandydat wyraził zgodę. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/29/2014, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 

 

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

Krapkowickiego. 

 

Brak uwag. 

 

Ad.5. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Radny Krystian Komander wyraził w imieniu klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej 

komentarz do zaistniałej sytuacji w radzie powiatu w kwestii „obsadzenia” stanowisk – 

przewodniczący - komisji rady powiatu uznając obecną sytuację za brak woli współpracy 

przez „rządzącą koalicję” oraz zwrócił się z pytaniem do starosty o „4-letni plan działania”? 

Głos w dyskusji nad powyższym tematem zabrał Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz 

radna Monika Wąsik – Kudla. 

 

Przewodniczący rady  przypomniał o zgłaszaniu propozycji do planu pracy rady na 2015 

rok; poinformował, że planuje w połowie stycznia 2015 r. zwołanie wspólnego posiedzenia 

komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w celu wysłuchania wyjaśnień Skarbnika 

Powiatu do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok oraz do projektu 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023. Przewodniczący rady nadmienił, 

iż planuje na dzień 29 stycznia 2015 r. zwołać kolejną Sesję RPK w celu procedowania m.in.: 

nad projektem budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady  Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński złożył życzenia z okazji 

nadchodzącego Nowego 2015 Roku. 

 

Starosta zaprosił do udziału w Galii Noworocznej, która zaplanowana jest na dzień 3 stycznia 

2015 r. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 

rady zamknął obrady III Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 
Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


