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BR.0002.1.19.2016 
Protokół Nr XIX 

ze zwołanej w trybie nadzwyczajnym 
Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 27 lipca 2016 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1510 i trwały do godz. 1610. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 15 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.i 
 

 
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, poinformował, ze Sesja została zwołana na wniosek Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 lipca 2016 r. 

 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał (nie ma 
radnych: Helgii Bieniusy, Sabiny Gorzkulli, Macieja Lisickiego, Mariusza Pieszkały, Ryszarda 
Reszczyńskiego, Sławomira Rowińskiego, Moniki Wąsik-Kudli). 
 
 

b) przedstawienie porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 
 
 

Do obrad dołączyła Wicestarosta Sabina Gorzkulla; na Sali znajduje się 13 radnych. 
 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił, iż do projektu uchwały wyrażonej w druku 
2e) w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok zostały zgłoszone autopoprawki Zarządu. 
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Radny Albert Macha zgłosił uwagę, że jak na zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym to zbyt 
dużo projektów uchwał zostało przedstawionych oraz zwrócił uwagę, iż nic nie stoi 
na przeszkodzie aby sesja była zwołana w trybie „zwyczajnym” z 10 dniowym 
wyprzedzeniem. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: starosta (w tle radny Albert Macha), 
przewodniczący rady, starosta. 
 
 
Ad.2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r., 

 
Tomasz Mierzwa Inspektor Wydziału Polityki przypomniał omówił zmiany w dyżurach 

aptek oraz przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez 
Opolską Okręgową Izbę Aptekarską oraz wójtów i burmistrzów, po otrzymaniu 
pozytywnych opinii zostaje przestawiany Radzie. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy Zarząd może zagwarantować, iż apteki 
w Powiecie Krapkowickim będą działać bez zmian do końca 2016 roku? Odpowiedzi udzielił 
przewodniczący rady oraz starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r. 
 
W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XVIII/138/2016, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 

Do obrad dołączyła Radna Monika Wąsik - Kudla; na Sali znajduje się 14 radnych. 
 
 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej, 

 
Aneta Mielczarczyk Inspektor Wydziału Rozwoju i Współpracy przypomniała radnym, 
iż projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej został przyjęty na 15 sesji RPK 
w dniu 312 marca 2016 r. oraz szczegółowo omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
W wypowiedzi odniosła się również do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej. 
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Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy zapis z uzasadnienia „Powiat zakupi 
2 mieszkania chronione dla 6 osób usamodzielnianych” mówi o tym, iż na każde mieszkanie 
po 3 osoby? Wicestarosta sabina Gorzkulla potwierdziła. Radny Piotr Solloch odniósł 
pochlebny komentarz do wyglądu i usytuowania mieszkania na os. 1000-lecia 
w Krapkowicach oraz zwrócił się z pytaniem czy będzie zakupione od spółdzielni czy z tzw. 
2-giej ręki? Wicestarosta w odpowiedzi poinformowała, iż obydwa mieszkania z 2-giej ręki 
oraz poinformowała o operacie szacunkowym szczegółowych wyjaśnień w kwestii 
„poszukiwań” mieszkań do zakupu udzieliła inspektor Aneta Mielczarczyk. Radny Albert 
Macha odniósł wypowiedź do radnego Mikusa i uznał, iż należałoby dopisać, że każde 
mieszkanie jest dla 3 osób. Radny Jerzy Mikus ponownie poruszył temat zakupu mieszkań 
i zwrócił się z pytaniem od kogo zostaną zakupione? Aneta Mielczarczyk poinformowała, 
iż od osób prywatnych zarówno na os. XXX-lecia jak i na os. 1000-lecia w Krapkowicach. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. 
 
 
W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XIX/139/2016, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej, 

 
Brak uwag.  

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. 

 
 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIX/140/2016, która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 

Do obrad dołączyła Radna Helga Bieniusa; na Sali znajduje się 15 radnych. 
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d) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Bezpieczne wakacje” współfinansowanego 
ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie w ramach Programu 
Grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie 2016 r., 

 
 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 
Głos w dyskusji zabrali decyzją przewodniczącego rady w kolejności radny Joachim Kamrad, 
wicestarosta, radny Jerzy Mikus, wicestarosta. 
 
Wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Bezpieczne wakacje” współfinansowanego 
ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie w ramach Programu Grantowego 
Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie 2016 r. 

  
W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - Nr XIX/141/2016, która 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

 

Radni podjęli dyskusję nad zaproszeniem dla Radnych od władz partnerskiego Powiatu 
Altenkirchen do udziału w uroczystościach w dniach 9-12 września 2016 r. Głos zabrali 
w kolejności radny Albert Macha, wicestarosta, starosta, wicestarosta, radny Albert 
Macha, wicestarosta. 
 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 
   
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła oraz szczegółowo omówiła zmiany 

jakie zaproponował Zarząd do wprowadzenia w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2016 
rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami zarządu. W ramach uzupełnienia starosta 
wyjaśnił okoliczności zmian w budżecie dotyczących podjęcia ewentualnego remontu drogi 
powiatowej w miejscowości Kamionek w Gminie Gogolin - przeprowadzenie robót 
uzupełniających obejmujących odcinek o długości 1,72 km od km 5+041 do km 6+761. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa  
w Powiecie Krapkowickim – montaż ośmiu tablic – czy to są tablice do wyświetlania 
prędkości jazdy? Wicestarosta potwierdziła oraz udzieliła szczegółowych wyjaśnień. Radny 
Albert Macha zauważył, iż znalazłby co najmniej kilkanaście miejsc w powiecie gdzie 
należałoby umieścić ww. tablice i niekoniecznie w miejscach zaproponowanych przez 
Zarząd, radny uznał, ze miejsce dla ww. tablic są nie przemyślane i pochopnie wybrane, 
powinna zająć się tym tematem Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa przy radzie. Radny 
poprosił o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wydatków na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – ETAP III” 
oraz na przeprowadzenie robót uzupełniających obejmujących odcinek o długości 1,72 km 
od km 5+041 do km 6+761 w ramach ww. zadania, a także radny odniósł wypowiedź do 
zmian wprowadzonych w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach. Wicestarosta omówiła rozkład „tablic” (w tle radny Albert Macha), 
szczegółowych wyjaśnień w kwestii remontu dróg w Kamieniu Śląskim udzielił starosta 
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(w tle radny Albert Macha); głos zabrał radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha 
(w tle starosta), radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha), starosta, radny 
Joachim Kamrad, starosta, skarbnik (w tle starosta). 
 
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 15 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymujący się - Nr XIX/142/2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.3. Interpelacje radnych.  
Brak uwag. 

 

 

Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy jest konieczność utrzymania ograniczenia 
prędkości 40km/h na drodze powiatowej nr 1207 O na odcinku Kujawy – Wawrzyńcowice? 
Głos zabrała wicestarosta. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem kiedy rozpocznie się 
wykaszanie poboczy w Gminie Walce oraz czy przy znakach i drzewach będzie 
przeprowadzane ręcznie?. Głos zabrała wicestarosta. Radny Mikus zgłosił, iż przy drodze 
powiatowej na trasie Pietna – Brożec przy tzw. „betonówce” stoją suche czereśnie, które 
należałoby wyciąć. Głos zabrali w kolejności wicestarosta, przewodniczący rady. 
 

 

Ad.5. 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 XIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
 
                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 lipca 2016 r. stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu; nośnik przechowywany jest w segregatorze BR.0002 


