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Protokół Nr X 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 24.09.2015 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1405 i trwały do godz. 1720. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 19 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.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum; 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 
18 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania 
wiążących uchwał (nie ma wicestarosty Sabiny Gorzkulli - Kotzot). 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Starosta Maciej Sonik poinformował o wprowadzonych decyzją Zarządu autopoprawkach 
z dnia 23 września 2015 r. oraz 24 września br. do projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu krapkowickiego na 2015 rok: 23.09.2015 r. - autopoprawka w zakresie 
załącznika nr 4; 24.09.2015 r. - autopoprawka w zakresie całej uchwały stanowi tekst 
jednolity. 
 
 

Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot; na Sali obrad znajduje 
się 19 radnych. 

 
 
Przewodniczący rady poinformował, iż  Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 23 września 
br. przedłożył nowe projekty uchwał, które włącza do porządku obrad jako pozycje: 
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6f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/2015 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 
finansowej) Gminie Zdzieszowice; 
6g) projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1835 O 
na terenie gminy Krapkowice; 
6h) projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1475 O 
na terenie gminy Zdzieszowice; 
6i) projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1427 O 
na terenie gminy Walce; 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad o nowe projekty 
uchwał w sprawie: 
� zmiany uchwały nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice, 
� pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1835 O na terenie gminy Krapkowice, 
� pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1475 O na terenie gminy Zdzieszowice, 
� pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1427 O na terenie gminy Walce. 
 
który został przyjęty jednomyślnie w obecności 19 radnych.  

 
c) informacja o protokołach z VIII i IX  Sesji, 

 
Protokoły z ostatnich sesji dostarczone zostały w postaci elektronicznej; protokół nr VIII 
z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz protokół nr IX z dnia 10 września 2015 r.  Przewodniczący 
Rady podpisał nie wnosząc uwag. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 
a) w dniu 2 lipca br. przeprowadziłem analizę oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu 

Krapkowickiego złożonych w związku z rozpoczęciem V kadencji na lata 2014-2018 
oraz złożonych za 2014 rok; 

b) w dniu 27 lipca br. wpłynęło pismo burmistrza Zdzieszowic Sybili Zimerman stanowiące 
odpowiedź dla Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP w sprawie rozwiązań 
inwestycyjnych prac planowanych do przeprowadzenia linii kolejowej E30 na odcinku 
Opole – Kędzierzyn-Koźle; pismo informuje, iż zaproponowane przez ww. firmę 
warianty są przez gminę nie do przyjęcia; 

c) w dniu 30 lipca br. wpłynęło pismo radnego Powiatu Krapkowickiego Jerzego Mikusa 
w sprawie ustawienia luster drogowych na drodze powiatowej w miejscowości Brożec; 

d) w dniu 31 sierpnia br. wpłynęło zaproszenie burmistrza Gogolina Joachima Wojtali do 
uczestnictwa w konferencji pt. „Możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie polityki 
senioralnej – mieszkania serwisowane”; w konferencji uczestniczyła Przewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz; głos został ww. temacie udzielony 
w kolejności radnej Irenie Pachowicz oraz staroście Maciejowi Sonikowi; 

e) w dniu 31 sierpnia wystosowałem informację do pana Marcina Misiewicza prezesa 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia o przygotowanie materiału do sesji październikowej, 
gdyż jednym z tematów będzie sprawozdanie z działalności KCZ w I półroczu 2015 r.; 
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f) w dniu 17 września br. wpłynęła uchwała nr 390/2015 z dnia 14 września 2015 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. 
 

 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta uzupełnił powyższą informację o wydarzenia i kalendarium działań Zarządu 
w zakresie dat od 18 do dnia 23 września br. oraz odniósł komentarz do sprawy rozwiązań 
inwestycyjnych prac planowanych do przeprowadzenia linii kolejowej E30 na odcinku Opole 
– Kędzierzyn-Koźle. Radny Albert Macha w nawiązaniu do informacji ujętych w kalendarium 
działalności zarządu zaapelował do starosty o „trochę skromności”. Radny przytoczył 
wydarzenia z dnia 9 września: „Spotkanie starosty z wiceministrem infrastruktury i rozwoju 
Zbigniewem Żałobką w Warszawie. Spotkanie, w którym uczestniczył także Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego i poseł na sejm, dotyczyło modernizacji linii E30 (136) biegnącej 
przez Gogolin i Zdzieszowice z uwzględnieniem zastrzeżeń wniesionych do projektu, 
tj. budowy bezkolizyjnych przejazdów przez linię” oraz zaintonował o oddanie ww. sprawie 
naturalny i prawdziwy przebieg. Wyjaśnień udzielił starosta Maciej Sonik, głos zabrał również 
przewodniczący rady Józef Bukowiński. Radny Albert Macha poruszył temat wizytacji 

starosty trwającego remontu drogi wojewódzkiej w Pietnej, uznając zachowanie starosty 
również jako nieskromne, gdyż to nie starosta jest burmistrzem i gospodarzem, tylko Pan 
Andrzej Kasiura, który na spotkaniu był nie obecny. Wyjaśnień udzielił starosta Maciej Sonik. 
Przewodniczący Rady udzielił w temacie linii kolejowej E30 głosu radnej Monice Wąsik – 
Kudla oraz staroście. 
Radny Piotr Solloch zwrócił się o wyjaśnienie odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach  Beaty Kostyry, gdyż o zaistniałej sytuacji 
dowiedział się z mediów. Starosta udzielił odpowiedzi w powyższym temacie. 
Przewodniczący rady zabrał głos w kwestii bezpiecznych przejazdów na trasie linii kolejowej 
E30.  
 
 
Ad.4. Sprawozdanie za i półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie 

kontroli (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa zreferowała sprawozdanie. Radny 
Joachim Kamrad zwrócił uwagę na jego zdaniem nieprawidłowy zapis w powyższym 
materiale: „W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano” przypominając 
radnym, iż zalecenia pokontrolne może wydawać rada. Głos w sprawie zabrała 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz starosta Maciej Sonik. 
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Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za i półrocze roku 2015 (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym, iż zakres oraz forma informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2015 r. są zgodne z uchwałą 
nr IV/22/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przypomniała radnym, że powyższy materiał otrzymali 
w wersji elektronicznej w dniu 31 sierpnia br,  omówiła wykonanie budżetu Powiatu 
Krapkowickiego za I półrocze 2015 roku, a także poinformowała o pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu za I półrocze 2015 r. (stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu).  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował, iż Informacja o przebiegu wykonania budżetu za i półrocze roku 2015 była 
omówiona przez Skarbnika Powiatu oraz stanowiła przedmiot rozmów podczas posiedzenie 
ww. komisji, jednakże nie została poddana pod głosowanie. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy wydatki majątkowe będą do wykonania 
w 100%, na koniec 2015 roku? gdyż na dzień 30.06.2015 r. były wykonane tylko w wysokości 
8,6 %. Należności Powiatu Krapkowickiego podzielone na 3 grupy na koniec I półrocza 2015 r. 
wynosiły ogółem 1.765.716,04 zł zauważył radny Macha oraz zwrócił się z pytaniem czy i jaki będzie 
problem z ich odzyskaniem? Odpowiedzi udzielili w kolejności: Starosta Maciej Sonik, wicestarosta 
Sabina Gorzkulla – Kotzot, skarbnik Ilona Adamkiewicz. 

 
 
Ad.6. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 
a) zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 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 2015 r., 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka zreferowała przedmiotowy projekt uchwały informując o otrzymaniu z PFRON-u 
dodatkowych środków finansowych w wysokości 36.535 zł. Starosta do uzupełnił wypowiedź 
przedmówcy. 

 
Brak uwag. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
dyrektor PCPR-u Beaty Krzeszowskiej – Stroki. Członkowie komisji poddali pod głosowanie 
wniosek o zmniejszenie kwoty dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach z 9.000 zł 
do kwoty 4.500 zł, który w wyniku negatywnego głosowania został odrzucony. Projekt 
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uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2015 r. został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszej dyskusji, uwag, pytań 
i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 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 2015 r. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/71/2015, 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 

b) zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 

r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 

Stroka omówiła z czego wynikają i jakie są wprowadzone zmiany w przedmiotowym 
projekcie. 

 
Brak uwag. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
dyrektor PCPR-u Beaty Krzeszowskiej – Stroki, nie wnieśli uwag i pozytywnie zaopiniowali 
materiał. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania 

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty 

lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/72/2015, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła pierwotny projekt budżetu oraz wymieniła 

zmiany jakie zostały wprowadzone w dniu 23 oraz 24 września br. podczas posiedzeń 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 
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Starosta Maciej Sonik bardzo szczegółowo omówił zwiększenie wydatków bieżących 
o kwotę 510.901 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa 
Powiatowego. Następnie głos zabrała Skarbnik Ilona Adamkiewicz uszczegółowiając inne 
zmiany wprowadzone do budżetu Powiatu. 

 
Salę obrad opuścił radny Piotr Solloch; na Sali pozostało 18 radnych. 

 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie, przy 
1 głosie przeciwko zaopiniowali pierwotny projekt uchwały – przed autopoprawkami. 

 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z wnioskiem o ogłoszenie 10 minutowej przerwy 
w obradach; przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwą. 

 
 
Po wznowieniu obrad (godz. 15:48) przewodniczący rady poinformował, iż kontynuowane 

są prace nad projektem uchwały wyrażonej w druku „6c) w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2015 rok” oraz otwarł dyskusję. Radny Albert Macha jako 
Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej w imieniu swoim oraz Klubu 
wyjaśnił, że jest za tym aby pracownicy starostwa godnie zarabiali i byli dodatkowo 
wynagradzani za szczególne osiągnięcia, przypomniał, iż za jego kadencji były ważniejsze cele 
jak budowa szpitala i wówczas należało oszczędzać, po to aby teraz Powiat mógł istnieć. 
Radny zwrócił się o wyjaśnienie skąd zwiększenie wydatków na płace o 510.000 zł 
i tłumaczenie Zarządu, że jest to faktycznie zwiększenie o 210.000 zł a nawet tylko o 100.000 
zł? Radny Albert Macha wyraził dogłębną analizę oraz szereg wątpliwości co do zasadności 
zwiększenia o 0,5 miliona na płacach, czy wynikają ze zwiększenia ilości zatrudnienia 
pracowników w starostwie? Radny przytoczył dane z których wynikało, że w ostatnim 
przygotowanym przez „jego” Zarząd budżecie – na 2011 rok na płacach było zaledwie 3.062 
mln zł, a teraz 5 mln zł oraz porównał Powiat Strzelecki, którego budżet wynosi 72 mln zł, 
zadania są dużo większe, a zatrudnienie w starostwie jest mniejsze (15 pracowników mniej 
niż w krapkowickim starostwie). Przewodniczący rady udzielił w dyskusji nad powyższym 
tematem głosu w kolejności: staroście Maciejowi Sonikowi, radnemu Ryszardowi 
Reszczyńskiemu, radnemu Albertowi Macha, który w trakcie dyskusji dodał, iż kwota 
210.000 zł „przemawia do niego”, niestety pozostała kwota nie; staroście Maciejowi 
Sonikowi, wicestaroście Sabinie Gorzkulli-Kotzot, radnemu Albertowi Macha, staroście, 
radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, który zgłosił wniosek zakończenia dyskusji, który 
poparł radny Krystian Komander. Przewodniczący rady po przez aklamację zamknął dyskusję, 
nie udzielił głosu wicestaroście (w tle wicestarosta). 

 
Salę obrad opuścił radny Dariusz Willim; na Sali pozostało 17 radnych. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2015 rok. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 1 głosie przeciwko oraz 
4 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr X/73/2015, która stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 

d) zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 –2023, 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zastrzeżeniem do nazwy zadania: „Usuwanie klęsk 

żywiołowych w miejscowości Dobieszowice poprzez odbudowę drogi powiatowej nr 1470 O, 

ul. Główna, relacji Pokrzywnica - Dobieszowice od km 0+000 do km 0+768 oraz odbudowę 

kanalizacji deszczowej w ciągu tej drogi” gdyż przeznaczona kwota w wysokości 45.000 zł 
jest na dokumentację, a nie wynika to z nazwy zadania. Wyjaśnień udzielił starosta (w tle 
dyrektor wydziału inwestycji i mienia Aleksander Gacek). 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2015 –2023. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/74/2015, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

 

e) zmiany uchwały nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  

22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu 

Krapkowickiego, 

 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła potrzebę wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie 
uchwały wynikającą z doprecyzowania działań Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
w zakresie analizy materiałów planistycznych placówek oświatowych na następny rok 
budżetowy.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
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wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Powiatu Krapkowickiego. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/75/2015, 

która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 

f) zmiany uchwały nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 

r. w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice, 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz wyjaśniła, iż dokonuje się zmiany przeznaczenia 
dotacji celowej dla Gminy Zdzieszowice z „dofinansowania zakupu” na „zakup” 
co podyktowane jest koniecznością doprecyzowania przeznaczenia udzielonej pomocy 
finansowej. 

 
Brak uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/2015 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej 

(pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/76/2015, 

która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 

g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1835 O na terenie 

gminy Krapkowice,  
 

Starosta przypomniał, iż na poprzedniej sesji Rada wyraziła zgodę na podarowanie 
gruntów pod drogi powiatowe w Gminach Krapkowice oraz Zdzieszowice. Ze strony Powiatu 
zostały dopełnione formalności notarialne,  Gminy Krapkowice, Zdzieszowice oraz Walce 
wyraziły chęć przyjęcia dróg i przekwalifikowanie na drogi gminne co nastąpi z dniem 
1 stycznia 2016 r. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi 

Nr 1835 O na terenie gminy Krapkowice. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/77/2015, 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 

h) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1475 O na terenie 

gminy Zdzieszowice, 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi 

Nr 1475 O na terenie gminy Zdzieszowice. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/78/2015, 

która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 

i) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1427 O na terenie gminy Walce, 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi 

Nr 1427 O na terenie gminy Walce. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/79/2015, 

która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad.7. Interpelacje Radnych.  

 
Radna Helga Bieniusa odczytała interpelacje, które zaadresowała do Starosty 

Krapkowickiego Macieja Sonika (stanowią załącznik nr 17 oraz nr 18 do niniejszego 
protokołu). 

 
 

Salę obrad opuścił radny Tomasz Świstuń; na Sali pozostało 16 radnych. 
 
 

Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Albert Macha nawiązując do wypowiedzi radnej Helgii Bieniusy w związku z pobytem 
w dniach 21-25 lipca 2016 roku zagranicznych pielgrzymów udających się na Światowe Dni 
Młodzieży do Krakowa zwrócił uwagę, na fakt, iż powinno się za angażować wszelkie 
możliwe służby do organizacji powyższego zadania na terenie Powiatu Krapkowickiego. 
Radny Albert Macha przypomniał radnym, iż mija już 10 miesiąc nowej kadencji, zacytował 
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wypowiedź z dnia 25 listopada 2014 r. radnego Macieja Sonika, z wywiadu, który radny 
udzielił do „lokalnej gazety”. Głos w sprawie zabrał Starosta Maciej Sonik. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Mariusz Pieszkała; na Sali pozostało 15 radnych. 
 
 

Radna Helga Bieniusa zaproponowała aby temat „Światowych Dni Młodzieży” zaplanować 
w palnie pracy Komisji Polityki Społecznej na 2016 rok. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Joachim Kamrad; na Sali pozostało 14 radnych. 
 
 
Radna Helga Bieniusa zaapelowała do radnych o składanie propozycji i sugestii „Kontroli” dla 
Komisji Rewizyjnej oraz wyznaczyła datę 30 listopada 2015 r. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem czy nadal obowiązuje 50% dofinansowanie gmin 
do remontów na drogach? Odpowiedzi udzieliła wicestarosta. 
Radny Albert Macha zwrócił się do Zarządu o udzielenie wyjaśnień dlaczego „Powiat”  zalega 
ze złożeniem strategii szkolnictwa zawodowego do Aglomeracji  Opolskiej. Głos zabrała 
Sabina Gorzkulla – Kotzot Wicestarosta Krapkowicki (w tle radny Albert Macha) oraz 
starosta. 
 

 

Ad.9. Zamknięcie obrad. 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady X Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
Starosta zaprosił do udziału w „Festiwalu Dyni”  w dniu 27 września br. w godzinach 11-20;  
plac za starostwem. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iż następną sesję planuje zwołać w dniu 29 października 
br. na godz. 14:00. 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


