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BR.0002.1.14.2015 

Protokół Nr XIV 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 28 stycznia 2016 rok 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1545. 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 Alberta Machy). 

 

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.  

 

Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 26 stycznia 

2016 r. przedłożył autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2016 rok, wyrażonej w druku 8f) (stanowi załącznik nr 15a do niniejszego 

protokołu). 

 

 

c) informacja o protokołach z XII  i  XIII Sesji, 

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły nr 12 oraz nr 13 dostarczone zostały Radnym 

w postaci elektronicznej: 
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� protokół nr 12 z dnia 16 grudnia 2015 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 

uwag; 

� protokół nr 13 z dnia 12 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 

uwag. 

 

 

Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 

a) w dniu 23 grudnia br. wpłynęła uchwała Rady Gminy Łubniany w sprawie wyrażenia 

stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 

powiększenie terytorium Opola; 

b)      w dniu 30 grudnia wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie wyrażenia 

stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 

powiększenie terytorium Opola oraz uchwała w sprawie poparcia rezolucji na temat 

nienaruszalności granic powiatu opolskiego; 

c) w dniu 31 grudnia br. wpłynęło sprawozdanie z realizacji planu Pracy Komisji Rewizyjnej 

w zakresie kontroli za 2015 rok, które będzie omawiane na radzie w marcu; 

d) w dniu 12 stycznia br. odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego V kadencji; 

e) w dniu 25 stycznia br. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie poparcia 

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – 

Opolu; 
 

 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Sprawozdanie omówiła Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze wyjaśnieniami dyrektor wydziału 

polityki społecznej Koryny Bernardt, podjęli dyskusję w wyniku której pozytywnie 

zaopiniowali Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

 

 

Do posiedzenia Rady dołączył radny Albert Macha; na Sali obrad znajduje się 19 radnych. 
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Sprawozdanie zostało omówione przez Macieja Sonika Starostę Krapkowickiego. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi starosty, nie wnieśli uwag 
oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 

rok. 

Radny Albert Macha w komentarzu do ww. sprawozdania zauważył, że zostało przygotowane bardzo 

lakonicznie, nie odnotowano dyskusji oraz opinii członków Komisji. Głos zabrał starosta. 

 

 

Ad.6. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego za 2015 

rok (stanowią załączniki nr 8a, 8b, 8c do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady przypomniał radnym aby działając zgodnie ze Statutem Powiatu 

Krapkowickiego paragraf 43 ust. 3 „Komisja jest obowiązana przedstawić radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej 1 raz  w roku oraz w każdym czasie na 

żądanie rady.” Przewodniczący poinformował, iż w materiałach sprawozdania znajdują się w 

kolejności: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, 

Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa. 

 

Brak uwag. 

 

 

Salę obrad opuścił radny Albert Macha; na Sali znajduje się 18 radnych. 

 

 

Ad.7. Plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok (stanowią załączniki 

nr 9a, 9b, 9c do niniejszego protokołu).. 

 

Przewodniczący rady przypomniał radnym aby działając zgodnie ze Statutem Powiatu 

Krapkowickiego paragraf 43 ust. 2 „Komisja stała działa zgodnie z planem pracy 

zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.” 

Przewodniczący poinformował, iż w materiałach sprawozdania znajdują się w kolejności: 

Komisja Polityki Społecznej, Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, Komisja Rozwoju 

i Bezpieczeństwa. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała, iż członkowie 

komisji wnieśli niewielkie zmiany i przyjęli na posiedzeniu Plan Pracy na 2016 rok. 

 

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

poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej, który w obecności 18 radnych 

został przyjęty jednomyślnie. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował, 

iż członkowie komisji zaproponowali niewielkie zmiany i przyjęli na posiedzeniu Plan Pracy 

na 2016 rok. Członek komisji Dariusz Willim uzupełnił wypowiedź przedmówcy o informację, 

że zmianie uległ tylko podział tematów - już istniejących - na poszczególne miesiące. 
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Na salę obrad powrócił radny Albert Macha, a opuścił radny Mariusz Pieszkała; 

na Sali znajduje się 18 radnych. 

 

 

Głos w temacie planów pracy ww. komisji decyzją przewodniczącego rady zabrali 

w kolejności: radny Joachim Kamrad, przewodniczący komisji rozwoju i bezpieczeństwa 

Maciej Lisicki, przewodnicząca komisji polityki społecznej Irena Pachowicz, radny Dariusz 

Willim, przewodniczący komisji rozwoju i bezpieczeństwa Maciej Lisicki. 

 

 

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

poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa, który w obecności 18 

radnych został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował, iż na wniosek radnego Alberta Machy został dopisany w miesiącu marcu 

dodatkowy temat: „Przedstawienie możliwości budżetu pod względem art. 243 ustawy o finansach 

publicznych” – Komisja pozytywnie zaopiniowała plan pracy na 2016 rok. 
  

 

Na salę obrad powrócił radny Mariusz Pieszkała; na Sali obrad znajduje się 19 radnych. 

 

 

Głos w temacie planów pracy ww. komisji decyzją przewodniczącego rady zabrali 

w kolejności: radny Joachim Kamrad, przewodniczący komisji budżetu, finansów i mienia 

powiatu Sławomir Rowiński. 

 

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

poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, który 

w obecności 19 radnych został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 

a) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Krapkowice nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, 

 

Przewodniczący rady poinformował, iż na prośbę Członków Komisji Budżetu, Finansów 

i Mienia Powiatu została Radnym wydrukowana mapka z wyznaczonymi działkami 

do projektów uchwał wyrażonych w druku 8a i 8b). 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik omówił zarówno projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Krapkowice nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Krapkowickiego jak i kolejny w porządku obrad – projekt uchwały 
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w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Krapkowickiego. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 

pracownika starostwa Wernera Donitzy, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie zaopiniowali 

projekt powyższej uchwały oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny na rzecz Gminy Krapkowice nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Krapkowickiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 

powyższej uchwały sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Krapkowice nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego. 

 

Radny Jerzy Mikus podziękował za przygotowanie mapki oraz zwrócił uwagę na błąd 

w uzasadnieniu, gdzie powinien znaleźć się zapis „działkę 180/13 z k.m.8”, a błędnie wpisano 

nr działki: 185/13. Starosta w odpowiedzi stwierdził omyłkę pisarską, która zostanie 

poprawiona. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

na rzecz Gminy Krapkowice nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr XIV/97/2016, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Krapkowickiego, 

 

Przedmiotowy projekt uchwały został zreferowany oraz omówiony przy okazji 

procedowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

na rzecz Gminy Krapkowice nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego. 

 

Radny Albert Macha uznał, iż uzasadnienie stanowiące integralną część projektu ww. 

uchwały nie do końca przejrzyście oddaje sens. Głos zabrał starosta (w tle radny Albert 

Macha, przewodniczący rady) starosta. Radny Mariusz Pieszkała zwrócił uwagę na tzw. 

literówkę w uzasadnieniu, gdzie w słowie „zabudowa” zabrakło literki „a” (w tle radny Albert 

Macha, przewodniczący rady). 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego.  
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIV/98/2016, która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

c) delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

 

Starosta Maciej Sonik przypomniał, że w obecnej kadencji działania ww. komisji Rada 

wybrała na członków radnego Ryszarda Reszczyńskiego oraz radnego Dariusza Willima. 

Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na przedstawicieli Rady 

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy staroście. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki zgłosił kandydatury: 

Radną Monikę Wąsik – Kudla, która wyraziła zgodę oraz radnego Dariusza Willima, który 

wyraził zgodę. 

 

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

poddał pod  głosowanie kandydaturę radnej Moniko Wąsik – Kudli, która została przyjęta  

18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się w obecności 19 radnych. 

 

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

poddał pod  głosowanie kandydaturę radnego Dariusza Willima, która została przyjęta  

18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się w obecności 19 radnych. 

 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 

się - Nr XIV/99/2016, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa przedstawiła radnym zaproponowany 

plan kontroli na 2016 rok. Członek komisji Albert Macha do uzupełnił wypowiedź 

przedmówcy o informację, iż plan zawiera sugestie przesłane przez innych radnych i wskazał 

radnego Joachima Kamrada, który zwrócił się z zapytaniem czy Komisja Rewizyjna jest 

władna do kontrolowania wydatków budżetowych i innych zadań za 2014 rok? Mecenas 

Urszula Kolasińska w odpowiedzi poinformowała, że kontrola powinna dotyczyć ostatniego 

roku budżetowego. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: radny Piotr Solloch, Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa.  

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2016 rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIV/100/2016, która 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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e) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 

 

Przewodniczący rady poinformował o złożeniu przez Przewodniczącą Komisji Polityki 

Społecznej Irenę Pachowicz dwóch propozycji zmian do planu pracy, które zostały 

poprzedzone długą i wnikliwą dyskusją wśród członków komisji: 

 

1. W miesiącu marcu komisja proponuje dodać jako pkt 5 temat „Informacje o pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych na realizację zadań Powiatu Krapkowickiego za 2015 r.” 

2. W miesiącu czerwcu komisja proponuje  wykreślić punkt 4 „Usprawnienie współpracy 

między powiatem a gminami – diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz 

wypracowanie obszarów i form skutecznej współpracy.” 

W miejsce ww. punktu Przewodniczący Rady Józef bukowiński zaproponował wpisanie 

nowego tematu: „Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie współpracy 

pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu.” 

 

Przewodniczący rady przygotował propozycję planu pracy na 2016 rok uwzględniając 

następujące zmiany: 

Dopisanie tematu w miesiącu marcu w pkt 5: „Informacje o pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na realizację zadań Powiatu Krapkowickiego za 2015 r.” 

Zmianę tematu w miesiącu czerwcu w pkt 4: „Diagnoza wzajemnych potrzeb i oczekiwań 

w zakresie współpracy pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu”. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego 

na 2016 rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIV/101/2016, która 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 

 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz zapoznała radnych ze wszystkimi zmianami jakie zostały 

wprowadzone w przedmiotowym projekcie uchwały, zarówno w wersji pierwotnej jaki 

i z autopoprawkami Zarządu. 

 

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 Albert Macha zwrócił uwagę przedmówcy, iż tzw. komisja budżetowa zaopiniowała 

projekt uchwały bez autopoprawek Zarządu. 
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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 2016 rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIV/102/2016, która 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

g) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2023, 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

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 Albert Macha w komentarzu do omawianego projektu uchwały uznał, iż wydane 

są duże pieniądze na dokształcanie pracowników starostwa. Starosta zakomunikował, 

iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych obowiązkiem pracodawcy jest 

umożliwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem jak długo „dofinansowany” pracownik musi po 

zakończeniu nauki pracować w starostwie? Głos w temacie zabrał starosta informując, że są 

to 3 lata, a  wzajemne prawa i obowiązki ustala się w umowie na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych zawartej pomiędzy pracodawcą a konkretnym pracownikiem. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2016 –2023. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIV/103/2016, która 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. Interpelacje Radnych.  

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.7. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Albert Macha odczytał „zapytanie” dotyczące kosztów dofinansowania kształcenia 

zawodowego pracowników starostwa oraz złożył ww. dokument przewodniczącemu rady 

(kopia stanowi załącznik nr … do niniejszego protokołu). Głos w temacie zabrał Starosta. 
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Radna Helga Bieniusa odczytała prośby mieszkańców miejscowości Żyrowa o interwencje 

na drogach powiatowych w kwestii poprawy bezpieczeństwa: pomalowanie krawężników, 

ustawienie barierek ochronnych, załatanie dziur w nawierzchniach dróg. Głos zabrała 

wicestarosta. Radny Joachim Kamrad przypomniał o trudnej widoczności na zjeździe z drogi 

wojewódzkiej na powiatową i zaproponował ustawienie dodatkowego oświetlenia w ww. 

miejscu. Wicestarosta poinformowała, iż oświetlenie jest zadaniem własnym Gmin i to nie 

zależnie jakiej kategorii dróg dotyczy. W nawiązaniu do powyższego tematu radny Mariusz 

Pieszkała zgłosił wniosek o doświetlenie najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych 

w obrębie Zdzieszowic. Starosta poinformował, że temat był omawiany podczas ostatniej 

„debaty społecznej” oraz że jest to zadania własne gmin. Głos w temacie zabrali 

w kolejności: radny Mariusz Pieszkała, który zaapelował o nawiązanie współpracy na linii 

powiat – gminy ww. temacie, starosta (w tle radny Albert Macha), starosta, radny Jerzy 

Mikus. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady jak widzi współpracę 

z włodarzami Gmin w realizacji tematu z planu pracy rady: „Diagnoza wzajemnych potrzeb 

i oczekiwań w zakresie współpracy pomiędzy organami stanowiącymi Gmin i Powiatu”? 

W odpowiedzi Przewodniczący Józef Bukowiński poinformował, iż zwróci się z pismem 

do Przewodniczących  Rad Gmin Powiatu Krapkowickiego o informację jakie mają 

oczekiwania i potrzeby w zakresie współpracy. W temacie głos zabrał starosta (w tle radny 

Albert Macha), starosta, starosta (w tle radny Albert Macha), starosta, wicestarosta. Radny 

Piotr Solloch zaproponował złożenie wniosku do Komisji Bezpieczeństwa (przy staroście) 

o zwiększenie mocy żarówek przy przejściach dla pieszych w całym powiecie w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

Ad.8 . 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 XIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

              Józef Bukowiński 

 

 

 

 
Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


