
1 

 

BR.0002.1.11.2015      
         Protokół Nr XI 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w dniu 29.10.2015 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1405 i trwały do godz. 1750. 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 radnego Mariusza Pieszkały). 
 

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 posiedzeniu Zarządu z dnia dzisiejszego, 
tj. 29 października br. i przekazaniu Przewodniczącemu Rady nowego projektu uchwały 8e) 
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.  
 
Przewodniczący rady poinformował, włącza projekt uchwały 8f) w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2014 – 2018; radny 
Wojciech Kowalski zawnioskował o włączenie jego osoby w skład Komisji Budżetu, Finansów 
i Mienia Powiatu. 
Radna Monika Wąsik – Kudla zgłosiła błąd w powyższym projekcie uchwały dotyczący tzw. 
literówki w nazwisku radnego Wojciecha Kowalskiego.  
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Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad o nowe projekty 
uchwał w sprawie: 
8e) 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., 
8f) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego  w kadencji 
2014 – 2018 wraz ze zgłoszoną poprawką redakcyjną, 
 
który został przyjęty jednomyślnie w obecności 18 radnych.  

 
c) informacja o protokole z X Sesji, 

 
Protokół z ostatniej sesji dostarczony został w postaci elektronicznej; protokół nr X z dnia 29 
września 2015 r.  Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc uwag. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 
 

a) w dniu 30 września wpłynęło pismo Fabryki Aktywności Młodych w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego aktywności wolontariackiej; 

b)      w dniu 2 października br. wpłynęło pismo Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali 
w sprawie zaangażowania się lokalnych samorządów w celu wypracowania wspólnych 
elementów strategii rozwoju powiatu, nadanie priorytetów dla inwestycji i projektów, 
szczególnie w sferze bezpieczeństwa publicznego, lokalnej i ponad lokalnej komunikacji, 
ekologii, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji; 

c) w dniu 7 października br. wpłynęło zaproszenie  Klubu Sportowego „OTMĘT” 
w Krapkowicach na spotkanie inaugurujące sezon ligowy rozgrywek II ligi piłki ręcznej 
kobiet, które odbyło się w dniu 10 października br; 

d) w dniu 9 października wpłynął protokół pokontrolny nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej, która 
przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w zakresie 
konstruowania budżetu na 2015 r.; w wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny 
stwierdził, że w placówce przestrzega się procedur i zaleceń organu prowadzącego w ww. 
zakresie; zaleceń pokontrolnych nie wydano; 

e) w dniu 12 października br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie wyniku 
analizy oświadczeń majątkowych w związku z rozpoczęciem kadencji i wyborem 
na funkcję starosty, wicestarosty i przewodniczącego rady (analiza Wojewody 
nie wykazała naruszeń przepisów prawa); 

f) w dniu 13 października br. wpłynęło pismo Zespołu Terapeutycznego Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  w Krapkowicach; 

g) w dniu 13 października br. wpłynęło pismo Burmistrza Gogolina w sprawie uwag 
do naszego dokumentu pn. „Projekt założeń do strategii rozwoju powiatu krapkowickiego 
do roku 2020”; 

h) w dniu 22 października br. wpłynął wniosek radnego Wojciecha Kowalskiego o włączenie 

do składu komisji budżetu, finansów i mienia powiatu; 
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Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
W powyższym punkcie obrad głos zabrał Starosta przedstawiając radnym ranking, który 
stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 
Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 
Krapkowickiemu (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
W powyższym punkcie obrad głos zabrali w kolejności: przewodniczący rady, starosta. 
 
 
Ad.5. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie 
z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2015 r. oraz informacja 
o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2015 r.) stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

Marcin Misiewicz Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przedstawił 
powyższą informację, którą w kwestii działań prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiacie 
Krapkowickim w bieżącym roku uzupełniła Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna 
Bernardt. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
prezesa KCZ Marcina Misiewicza,  pozytywnie zaopiniowali materiał. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z następującymi pytaniami: po co 3 wierze laparoskopowe?, 
dlaczego podmioty prywatne korzystają ze sprzętu KZC?, OJOM i ZOL sprawy priorytetowe 
w rozwoju firmy – zdaniem radnego Machy to Zakład Opieki Leczniczej powinien być 
realizowany w pierwszej kolejności; czy będą podwyżki dla tzw. personelu średniego?, 
dlaczego jest 1 osoba rejestrująca do pracowni USG i endoskopii? 
 
 

Do obrad dołączył radny Mariusz Pieszkała; na Sali obrad znajduje się 19 radnych. 
 
 
Szczegółowych wyjaśnień udzielił prezes Misiewicz; starosta odniósł komentarz 
do rozbudowy szpitala o OJOM oraz planów w związku z Zakładem Opieki Leczniczej. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na ważny problem opieki senioralnej, a w tym 
współpraca z Gminą Gogolin, radny uważa, że należy wykonać termomodernizację budynku 
ZOL-u w Górażdżach, zaproponował aby termomodernizację szkoły w Zdzieszowicach 
wykonać z innych środków a priorytet postawić na budynek ZOL-u. w tym miejscu radny 
Albert Macha przypomniał, że w 2010 roku Zarząd III kadencji złożył propozycję i zapewnił 
środki w budżecie powiatu na wykonani www. zadania. Przewodniczący rady udzielił głosu 
w powyższym temacie w kolejności staroście, radnemu Sławomirowi Rowińskiemu, który 
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będąc dyrektorem do spraw medycznych KCZ zaznaczył, że OJOM powinien stanowić 
priorytet w działaniach Rady gdyż jest niezbędny dla życia pacjentów Powiatu i nie tylko; 
radnemu Mikusowi, prezesowi Misiewiczowi, radnej Irenie Pachowicz, która przypomniała 
o konferencji w Gminie Gogolin dotyczącym opieki senioralnej; radnemu Joachimowi 
Kamradowi, radnej Monice Wąsik-Kudli, staroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, 
staroście, który ww. temacie poprosił o głos Joachima Wojtalę Burmistrza Gogolina. 
Wypowiedź burmistrza poprzedził komentarz Małgorzaty Nogalskiej Dyrektora 
ZS ze Zdzieszowic, która zaapelowała do radnych o poparcie działań mających na celu 
przeprowadzenie dla dobra uczniów termomodernizacji starego już budynku ww. szkoły. 
Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina zaprosił do udziału w spotkaniu i  współpracy radnych, 
włodarzy miast, gmin i powiatu w kwestii m.in. opieki paliatywnej i senioralnej dla 
mieszkańców powiatu, ZOL-u, DPS-u oraz innych możliwości ww. temacie; głos zabrał 
starosta.  
 Przewodniczący rady Józef Bukowiński zamknął dyskusję w powyższym temacie, a także 
podziękował prezesowi Marcinowi Misiewiczowi oraz całemu zespołowi medycznemu 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia za opiekę lekarską, pielęgniarską i dobrze wykonywaną 
pracę. 
 
 
Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 
szkolny 2014/2015 (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 

Powyższy materiał został omówiony przez dyrektora wydziału Polityki Społecznej Korynę 
Bernardt. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
dyrektor wydziału polityki społecznej Koryny Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali 
powyższą informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 2014/2015 rok. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy oświata w zakresie kształcenia zawodowego 
jest przygotowana do naboru na 2016 rok? Radny przypomniał, iż w Aglomeracji Opolskiej 
na koniec IV kwartału przeprowadzony będzie ostatni nabór, a następny w 2018 roku oraz 
odczytał informację o naborze. Głos w temacie kształcenia zawodowego zabrali: 
wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot  (w tle przewodniczący rady, radny Albert Macha), 
dyrektor Małgorzata Nogalska, radny Wojciech Kowalski zgłosił wniosek o ogłoszenie 
przerwy w obradach, który odrzucił przewodniczący rady; głos zabrała wicestarosta Sabina 
Gorzkulla – Kotzot; starosta, który zawnioskował do Przewodniczącego Rady o czuwanie nad 
treścią i przebiegiem rozmów i dyskusji; głos zabrała radna Irena Pachowicz, dyrektor 
Barbara Kos, radny Ryszard Reszczyński, radna Monika Wąsik – Kudla. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Maciej Lisicki; na Sali obrad pozostało 18 radnych. 
 
 
Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina zabrał głos w temacie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 
zaapelował do radnych aby nie zapomnieli o Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie, które 
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jako jednostka oświatowa na terenie powiatu nie znalazła się w Strategii Powiatu 
Krapkowickiego, burmistrz zawezwał radnych i włodarzy powiatu, aby nie rywalizować, 
konkurować, a nawiązać partnerskie stosunki w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w powiecie krapkowickim. 
Przewodniczący rady zwrócił się o syntetyczne informacje i pytania w zakresie omawianych 
tematów. Głos zabrali w kolejności: radny Albert Macha, starosta, który zawnioskował 
do przewodniczącego o zamknięcie dyskusji w temacie szkolnictwa, przewodniczący rady, 
wicestarosta zgłosiła wniosek formalny o odsłuchanie nagrania z X Sesji Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 24 września br. w temacie Aglomeracji Opolskiej w szczególności 
z wypowiedzi radnego Alberta Machy i z jej wypowiedzi.  
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie wniosek wicestarosty Sabiny 
Gorzkulli – Kotzot, który został odrzucony:  6 głosów przeciwko, 5 głosów za, 7 głosów 
wstrzymujący się. 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 
 
Ad.7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego 
za lata 2013-2014 (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
 

Po wznowieniu obrad (godz. 16:28) przewodniczący rady udzielił głosu Panu Jarosławowi 
Górniakowi przedstawicielowi firmy ALBEKO, która przygotowywała zarówno raport jak 
i program na lata 2016-2019.  
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego za lata 
2013-2014 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-
2019 z perspektywą na lata 2020-2023” zostały przedstawione na podstawie prezentacji 
multimedialnej, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 
 Radny Joachim Kamrad zgłosił zapytania do zadań z Gminy Strzeleczki, radna Helga 
Bieniusa poprosiła o uzupełnienie rozdziału VIII o rośliny zawilec pospolity i czosnek 
niedźwiedzi; przewodniczący rady zgłosił brak orła bielika; radny Jerzy Mikus zwrócił uwagę, 
iż kanalizacja jest już wybudowana w Gminie Walce, a raport wykazuje jej brak. Radni podjęli 
dyskusję nad miejscem zapisu brakujących roślin, głos zabrali w kolejności: starosta, radna 
Helga Bieniusa, radny Albert Macha, przewodniczący rady, starosta, dyrektor wydziału 
Budownictwa i Środowiska Katarzyna Gondek-Jaśkowska, przedstawiciel ALBEKO. 
 
 
Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 
 

a) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-
2019 z perspektywą na lata 2020-2023”, 
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Krapkowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” został omówiony 
w punkcie 7 porządku obrad. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszej dyskusji, uwag, pytań 
i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-
2023” wraz ze zgłoszonymi uwagami w punkcie  Ad.7. dotyczącymi uzupełnienia braków. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/80/2015, 
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 

b) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2016, 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński zgłosił autopoprawkę redakcyjną w związku 

z brakiem w nazwie projektu uchwały słowa „uchwalenia” – uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016.  
Radny Joachim Kamrad zaproponował aby słowo „uchwalenia” zamienić na „przyjęcia 
do realizacji”; głos zabrała mecenas Urszula Kolasińska, starosta, radna Helga Bieniusa, 
starosta. Projekt uchwały pozostaje w nazwie w wersji pierwotnej. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały omówiła dyrektor wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona 

Jagoda-Jamioł, starosta zabrał głos w kwestii udzielanie nieodpłatnej pomocy oraz 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 

 
Radny Albert Macha w imieniu członków Klubów Sportowych (stowarzyszeń) zwrócił się 

do zarządu o uchwalenie budżetu na 2016 rok w grudniu br. tak aby mogli otrzymać środki 
finansowe od początku roku następnego na realizację programów. Głos w powyższym 
temacie zabrali w kolejności starosta, (w tle przewodniczący rady, radny Albert Macha) 
wicestarosta. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego na rok 2016. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/82/2015, 
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz wymieniła zmiany budżetowe jakie zostały 
wprowadzone w przedmiotowym projekcie uchwały. 
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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.  
 
Radny Joachim Kamrad zabrał głos i odniósł wypowiedź do raportu z ochrony środowiska, 
gdzie w tabeli na str. 131 dotyczącej dróg powiatowych znalazł błąd finansowy, który należy 
skonfrontować z budżetem powiatu i zmianami wprowadzanymi. 
Radny Albert Macha zwrócił się do Zarządu z następującymi pytaniami: dlaczego zwiększamy 
wydatki o kwotę 10.000 zł na „koncert noworoczny” jeżeli - uzyskał radny informację 
na komisji -  www.  rozdziale na ten cel zaplanowane jest 200.000 zł? (W tle głos zabrał 
przewodniczący rady, radny Ryszard Reszczyński); kolejne pytanie dotyczyło zmniejszenia 
rezerwy celowej na usługi pocztowe. Odpowiedzi udzielił starosta (w tle radny Albert 
Macha). 
 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XI/82/2015, która stanowi załącznik nr 12 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. 
 
Brak uwag. 
 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XI/83/2015, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
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e) 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., 

 
Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Głos w temacie zabrali 
w kolejności: starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, dyrektor PCPR, 
radny Albert Macha, starosta, przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/84/2015, 
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 

f) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 
w kadencji 2014 – 2018, 

 
Przedmiotowy projekt uchwały został przedstawiony przez Przewodniczącego Rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2014 – 2018. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XI/85/2015, 
która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.7. Interpelacje Radnych.  
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.8. Zapytania, wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa zwróciła się do radnych o podawanie 
do dnia 30 listopada br. propozycji do planu kontroli ww. Komisji na 2016 rok. 
 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem do sprawozdania z działalności międzysesyjnej 
którą nieruchomość przy ulicy Sądowej w Krapkowicach wyznaczono do przetargu? oraz 
co było tematami dwóch posiedzeń komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Radny 
Kamrad zwrócił uwagę, że ww. sprawozdanie zawiera kalendarium starosty, 
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a niejednokrotnie wpisana jest działalność wicestarosty i członków Zarządu, czy aby nie 
powinien być zmieniony tytuł? Odpowiedzi udzielił Starosta informując, że ww. 
nieruchomość to tzw. plac węglowy (w tle radny Joachim Kamrad), starosta, radny Joachim 
Kamrad; starosta, nawiązał do wypowiedzi radnego Alberta Machy w sprawie przesyłek 
pocztowych. 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem kiedy odbędzie się procedowanie nad strategią 
Powiatu Krapkowickiego? Odpowiedzi udzielił starosta zapraszając radnych oraz Klub 
Radnych do szczegółowego zapoznania się z wnioskami przedstawionymi przez Burmistrza 
Andrzeja Kasiurę i Burmistrza Joachima Wojtalę (do wglądu u  Witolda Rożałowskiego) oraz 
wystawienie opinii, wniosków a nawet powołanie komisji doraźnej zanim trafi strategia pod 
obrady rady. 
 
Radna Helga Bieniusa w imieniu mieszkańców Żyrowej podziękowała za ustawienie barierek 
ochronnych w okolicach szkoły oraz oczyszczenie przepustów przy drodze powiatowej. 
 
Ogłoszenia przewodniczącego rady: 
1. Kolejna sesja planowana jest na ostatni czwartek listopada. 
2. Przewodniczących komisji prosi się przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności 

swoich komisji. 
3. Wnioskuje się do radnych o składanie propozycji do planu Pracy Rady na 2016 r.  
4. Przewodniczący przypomina, że Komisja Rewizyjna musi przedstawić Radzie „Plan 

Kontroli” do dnia 30 grudnia br. tak więc powiela się apel Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej Helgii Bieniusy o składanie propozycji kontroli. 

 
 
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 XI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


