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BR.0002.1.25.2017 

 

Protokół Nr XXV 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 27 kwietnia 2017 rok 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1407 i trwały do godz. 1635. 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.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.  

 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 

24 kwietnia  br. przedłożył autopoprawki do  projektu uchwały w sprawie: 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok - wyrażonej w druku 8b). 
 
Radny Piotr Solloch zgłosił wniosek, do wdrożenia przed następną sesją aby zmienić 
kolejność po między pkt 9 i 10, tak aby interpelacje były wyżej niż zapytania i wolne wnioski, 
gdyż są ważniejsze rangą. 
Przewodniczący rady poinformował również o złożonej prośbie przez zastępcę Powiatowego 
Lekarza Weterynarii o zmianę w kolejności pomiędzy pkt 4 i 5 tak aby Informacja z działania 
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organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2016 roku na terenie województwa 
opolskiego - Powiat Krapkowice była przed Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie zmieniony porządek 
obrad, który w obecności 19 radnych został przyjęty jednomyślnie. 
 
 

c) informacja o protokole z 24 Sesji,  

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 24 z dnia 27 kwietnia 2017 r. został 
dostarczony Radnym w postaci elektronicznej, uwagi zgłosił radny Albert Macha. 
na stronie 6 został poprawiony zapis, który w chwili obecnej brzmi: 
„Radny Albert Macha w komentarzu do omawianego projektu uchwały zauważył, że obecnie 

obowiązująca - nasza uchwała - wielkiej rewolucji w szkolnictwie nie robi.” 
(w tle głos zabrał radny Albert Macha) 
oraz 
na stronie 14 został poprawiony zapis, który w chwili obecnej brzmi: 

„Starosta Maciej Sonik ustalił z radnym Albertem Machą, że zmieni kategorię 

z interpelacji na zapytanie, wówczas radny nie musi przygotować zapytania w formie 

papierowej; starosta zobligował się do udzielenia pisemnej odpowiedzi.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał protokół  z XXIV 
Sesji  uznając za zasadne uwagi Radnego Alberta Machy.  
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

a) w dniu 6 kwietnia br. wpłynęło zapytanie Wojewody Opolskiego do uchwały 
Nr XXIV/177/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – czy uchwała „projektowa” 
ze stycznia została zaopiniowana przez związki zawodowe? W odpowiedzi 
przewodniczący rady poinformował, że została pozytywnie zaopiniowana przez 
związki zawodowe; 

b) w dniu 11 kwietnia br. wpłynęła uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Powiatu 
w Głubczycach w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych 
do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych; 

c) Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zostawił upominki dla Radnych Powiatu 
Krapkowickiego w postaci Kalejdoskopu Samorządowego za rok 2016 r.; 
Przewodniczący rady w imieniu Burmistrza Gogolina przeprosił, za jego nieobecność 
na Sesji RPK, ale obowiązki zawodowe uniemożliwiły tę wizytę; 
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Radny Mariusz Pieszkała wyraził zdziwienie brakiem w porządku obrad zaproszenia dla 
burmistrzów Gogolina Joachima Wojtali oraz Zdzieszowic Sybili Zimerman w związku 
z informacją jaką pozyskał od członka Zarządu Wojciecha Kowalskiego, który miał 
wystosować do  przewodniczącego rady prośbę o zaproszenie na obrady rady Powiatu 
Krapkowickiego ww. gości w celu udzielenia informacji o postępie prac nad modernizacją 
przejazdów kolejowych  w miejscowościach Gogolin i Zdzieszowice. Przewodniczący rady 
wyjaśnił, ze prośba taka została złożona oraz wycofana przez członka zarządu Wojciecha 
Kowalskiego. Głos w sprawie zabrała radny Mariusz Pieszkała, przewodniczący rady. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta w uzupełnieniu do kalendarium działalności międzysesyjnej nadmienił, iż wręczył 

na ręce Ulricha Dantzera pozwolenie na budowę, które pozwoli na rozpoczęcie budowy 
fabryki dużej niemieckiej firmy Hengst Filtration w Gogolinie. Firma jest jednym z liderów 
w produkcji filtrów dla przemysłu samochodowego. Budowa ruszy uroczyście już 16 maja br. 
Dyrektor firmy Metroplan - generalnego inwestora - wyraził dzisiaj swoje zadowolenie 
z działania władz Gogolina i Powiat Krapkowicki. Jak stwierdził - na wybór naszego powiatu 
na miejsce inwestycji duży wpływ miał właśnie klimat stworzony przez samorządy.  
Radny Albert Macha podziękował wicestaroście za szczegółową informację o którą poprosił 
do projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. 
Głos zabrał starosta Maciej Sonik (w tle radny Albert Macha) wicestarosta Sabina Gorzkulla. 
Radny Albert Macha zwrócił uwagą na ładnie i kolorowo przygotowaną część sprawozdania 
z działalności międzysesyjnej w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok; radny zauważył, 
że w takiej postaci, tzn. „torciku” mogłyby również zostać przygotowane wydatki. 
Radny Mariusz Pieszkała złożył gratulacje Zarządowi za zakres prac jaki został wykonany 
w Zespole Szkół w Zdzieszowicach im. Jana Pawła II, zwracając szczególną uwagę 
na termomodernizację i nową salę, a także rozwój szkoły, nabory do nowo powstałych 
kierunków. Głos w temacie zabrała wicestarosta uzasadniając, że brawa za bardzo dobrze 
i z ogromną ekspansywnością należą się Pani Dyrektor Małgorzacie Nogalskiej oraz równie 
zaangażowanemu gronu nauczycielskiemu. 
Starosta Maciej Sonik zaprosił Radnych do udziału w obchodach 226 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 
 
 
Ad.4.  Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2016 roku 

na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice (stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu). 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach Izabela Wojciechowska 
przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie za 2016 rok (stanowi 

załącznik nr 6a do niniejszego protokołu). 
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 Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dr Piotra Klucznioka, podjęli dyskusję 
oraz nie wnieśli uwag do Informacji z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej 

prowadzone w 2016 roku na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. 
 
Radny Jerzy Mikus poprosił o wyjaśnienie procedur gdy zostaną na gospodarstwie wykryte 
nieprawidłowości? Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach Izabela 
Wojciechowska wyjaśnił, że zawsze są wydawane zalecenia, np. wybielenie obory, wywóz 
obornika, itd. z określoną datą realizacji. Po tym terminie pracownik PIW-u jedzie sprawdzić 
czy zalecenia zostały wykonane, najczęściej sam gospodarz dzwoni, że prace zostały 
zrobione. 
Radna Helga Bieniusa zwróciła się z pytaniem z jakiej hodowli zostało wysłanych 3500 sztuk 
bażantów? W odpowiedzi radna usłyszała, że w Mosznej znajduje się oddział z warszawskiej 
hodowli bażanta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował służbom weterynaryjnym 
za wykonywaną pracę i profesjonalizm oraz  gotowość współpracy z zarządzającymi 
gospodarstwami rolnymi  naszego powiatu. 
 
 
Ad.5.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2016 

rok (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach dr Kazimierz 

Łukawiecki szczegółowo omówił na podstawie prezentacji multimedialnej przedmiotowy 
temat (stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu). 
  

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Krapkowicach, podjęli dyskusję oraz nie wnieśli uwag do Informacji o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok. 
 
Radny Mariusz Pieszkała wyraził podziękowania Dyrektorowi Sanepid-u za ogromne 
zaangażowanie w wykonywaną bardzo skutecznie pracę oraz wyraził nadzieję, że kolejne 
sprawozdanie uda się przygotować wraz z pracownikami z ochrony środowiska włączając 
zakres zanieczyszczenia powietrza w sprawozdanie o stanie sanitarnym powiatu 
krapkowickiego. W podobnym tonie głos zabrała i podziękowania wyraziła radna Helga 
Bieniusa. 
Starosta Maciej Sonik zaproponował wspólne posiedzenia Komisji Polityki Społecznej oraz 
Rozwoju i Bezpieczeństwa w zakresie omówienia zanieczyszczenia powietrza, smogu, grypie. 
Radny Ryszard Reszczyński zwrócił się z pytaniem czy jest monitorowana w powiecie 
sytuacja chorób w związku z „brudnymi rękoma”? Dyrektor w odpowiedzi wyjaśnił, że cały 
czas trwa edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych jak prawidłowo i często myć ręce, jakie 
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są konsekwencje „brudnych rąk”. Wicestarosta rozdała radnym „instrukcję” mycia rąk 
w postaci naklejki o formacie B5. Głos zabrała wicestarosta (w tle radny Albert Macha). 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem jaka była  zachorowalność na gruźlicę w 2016 
roku? Dyrektor Łukawiecki poinformował, że w 2016 roku był tylko 1 przypadek 
zachorowania, 14 mln Polaków nosi w sobie prątki gruźlicy. 
Radny Krystian Komander zainteresował się stanem jakości instalacji wodnej w Powiecie 
Krapkowickim. W odpowiedzi usłyszał, że stan jest zadawalający, wodociągi są pod bieżącą 
kontrolą i monitoringiem, a uchybień nie stwierdzono dodał dr Łukawiecki. W uzupełnieniu 
radna Helga Bieniusa dodała, że w Gminie Zdzieszowice wiele rur jest w ziemi z azbestu i cały 
czas trwa ich wymiana. Dyrektor Sanepid-u dodał, że azbest jest bardzo niebezpieczny gdy 
jest wystawiony na powietrzu wówczas powoduje nieodwracalne zmiany w płucach, w ziemi 
nie stanowi zagrożenia. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński podziękował służbom Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej za zaangażowanie, rzetelność podczas wykonywania obowiązków 
służbowych oraz godną uznania postawę w działaniu na rzecz bezpieczeństwa  sanitarnego 
społeczności lokalnej. 
 
 
Ad.6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Powiatu Krapkowickiego 

(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 
Beata Krzeszowska Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zreferowała 

ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Dyrektor PCPR-u w Krapkowicach, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag  
oraz pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok 

dla Powiatu Krapkowickiego. Przewodnicząca komisji  poinformowała o zakończonej kontroli 
w ww. placówce przez Państwową Inspekcję Pracy, która zakończyła się ogromnym 
sukcesem i słowami pochwał za pracę wszystkich pracowników wyróżniając Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach jako najlepiej działającą placówkę w Polsce. 
 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący rady wyraził uznanie dla szczególnej sumienności i zaangażowania w pracę 
dyrektor PCPR-u oraz całego zespołu, a także życzył dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy 
i wytrwałości w codziennych działaniach.  
 
Ad.7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w 2016 roku (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda-Jamioł szczegółowo omówiła 
na podstawie prezentacji multimedialnej przedmiotowy temat (stanowi załącznik nr 9a 

do niniejszego protokołu). 
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi informacjami 
przekazanymi przez Dyrektor PCPR-u w Krapkowicach, podjęli dyskusję, nie wnieśli uwag  
oraz pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 

 
Radny Albert Macha podsumował na podstawie ww. sprawozdania wydatki które 

wyniosły w 2016 roku 360.000 zł. Radny Joachim Kamrad poprosił o wyjaśnienie z jakich 
powodów są odrzucane oferty oraz czy udzielone kwoty na poszczególne kategorie były 
takie same jak w rocznym programie? Odpowiedzi udzieliła dyrektor Jamioł. Radny Mariusz 
Pieszkała zauważył, że organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji co roku przybywa 
i może warto by było zastanowić się nad zwiększeniem kwoty? Głos w dyskusji zabrali 
w kolejności: Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla, starosta, radny Maciej Lisicki. 
Radny Albert Macha przypomniał radnym, że jednym z tematów prac komisji rewizyjnej 
będzie właśnie kontrola przydziału i wydatkowania środków finansowych na działalność 
organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w powiecie krapkowickim w latach 2015 
i 2016. Radny zastanawiał się czy nie poddać pod dyskusję zmianę regulaminu rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego, być może warto by dodać 
nowe obszary, gdyż faktycznie przybywa nowych organizacji pozarządowych, z nowymi 
pomysłami i nowymi działalnościami. Warto by również zastanowić się już przy 
procedowaniu nad projektem budżetu na 2018 rok nad zwiększeniem kwot o 20-30 % 
na poszczególne obszary. Na zakończenie wypowiedzi radny Albert Macha podziękował 
wicestaroście za nadzór nad pracą wydziału rozwoju i współpracy, gdzie pracownicy 
faktycznie bardzo dobrze współpracują i pomagają organizacjom pozarządowym 
we wszystkich etapach realizacji „wniosku”. Głos zabrała wicestarosta. 
 

Przewodniczący rady również wyraził podziękowania za ogromne zaangażowanie 
pracowników wydziału rozwoju i współpracy w pełnieniu swoich obowiązków zawodowych, 
za pomoc okazywaną wszystkim organizacjom pomoc. 
 

 

Salę obrad opuścił radny Maciej Lisicki; na sali obrad pozostało 18 radnych. 
 

 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 

2016 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 

2026 (który stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu), 

 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w wieloletniej 
prognozie finansowej. 
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Brak uwag. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2017 – 2026. 

 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXV/189/2017, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 
 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok (który stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu), 
 

Ilona Adamkiewicz Skarbnik Powiatu omówiła zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego oraz przedstawiła autopoprawki Zarządu (stanowią załącznik nr 11a 

do niniejszego protokołu). Tytułem uzupełnienia głos zabrała wicestarosta. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się na posiedzeniu 
ze szczegółowymi wyjaśnieniami skarbnika, pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej 
uchwały, nie wnosząc do niego uwag wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem o dokonanie przesunięcia środków w kwocie 
6.500 zł z § 2820 do § 2810, gdzie środki przeznacza się na dotacje dla fundacji, dlaczego nie 
było środków finansowych na paragrafach fundacji na realizację zadań publicznych Powiatu?  
Wyjaśnień udzieliła wicestarosta, głos w dyskusji nad wyżej poruszonym tematem zabrali 
w kolejności Radny Albert Macha, wicestarosta (w tle radny Albert Macha), wicestarosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2017 rok. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXV/190/2017, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad.9. Interpelacje radnych. 

 

Brak uwag. 
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Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Piotr Solloch w nawiązaniu do spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia w Opolu 
na temat zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu 
krapkowickiego, w którym udział wzięła wicestarosta oraz Prezes Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. zwrócił się z pytaniem dlaczego w Powiecie Krapkowickim do specjalistów 
są tak ogromne kolejki? Radny zasygnalizował, że nie chodzi o badania specjalistyczne czy 
termin na operację, tylko i wyłącznie o wizytę u endokrynologa, okulisty czy kardiologa. 
Wyjaśnień udzielił starosta. 
 

 
Salę obrad opuścili: starosta Maciej Sonik, radna Kinga Kaptur; pozostało na Sali 16 radnych. 
 
 
Radny Mariusz Pieszkała zwrócił się z pytaniem do członka zarządu Wojciecha Kowalskiego 
dlaczego wycofał wniosek do Przewodniczącego Rady z zaproszeniem na sesję burmistrzów 
Gogolina i Zdzieszowic? A także zadała pytanie w imieniu mieszkańców Zdzieszowic dlaczego 
nie będzie remontu ulicy Góra Św. Anny w Zdzieszowicach? W kwestii remontu drogi 
wyjaśnień udzieliła wicestarosta. Przewodniczący rady w temacie „wniosku” udzielił 
w kolejności głosu: członkowi zarządu Wojciechowi Kowalskiemu, radnemu Mariuszowi 
Pieszkale, wicestaroście, członkowi zarządu Wojciechowi Kowalskiemu, radnej Monice Wąsik 
– Kudli, radnemu Mariuszowi Pieszkale, radnej Monice Wąsik – Kudli, głos zabrał 
przewodniczący rady (w tle radny Mariusz Pieszkała, radna Monika Wąsik – Kudla). 
Radny Krystian Komander kierując się sugestiami pacjentów i odwiedzających zaapelował o: 
wydzielenie miejsca na kafejkę, lepszego oznakowania dojazdowego do szpitala, a także 
radny nawiązał do ulotki, która została rozdana radnym „instrukcja mycia rąk” zauważając 
brak tytułu oraz poprosił o wyjaśnienie czy kolorystyka obrazków stanowi jakieś znaczenie 
(instrukcja w załączeniu do protokołu). Wyjaśnień udzieliła wicestarosta. 
Przewodnicząca komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała o odpowiedzi 
Zarządu w kwestii reaktywowania Rocznika Ziemi Krapkowickiej, gdzie Zarząd zwrócił  
się do Komisji Polityki Społecznej o przedstawienie wstępnej koncepcji realizacji ww. 
zadania, ze wskazaniem proponowanej formy oraz zespołu osób odpowiedzialnych za jego 
realizację. Przewodnicząca komisji poprosiła Radnych o sugestie, składanie wniosków 
i propozycji do następnego posiedzenia komisji, które planowane jest na 16  maja br. 
na godz. 13:00. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem o postęp prac nad termomodernizacją Zakładu 
Opieki Leczniczej w Górażdży. Odpowiedzi udzieliła wicestarosta. 
 
 
Przewodniczący rady zaprosił Radnych do udziału w obchodach Konstytucji 3 Maja 
w Zdzieszowicach. 
 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie z planem pracy rady we wrześniu jednym 
z tematów jest: Nowelizacja statutu Powiatu Krapkowickiego, w związku z tym prosi się 
o składanie wniosków i propozycji zmian do Biura Rady. 
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Przewodniczący rady poinformował o planowanych terminach następnych sesji: 
18 maja 2017 r. godz. 14:00, 
22 czerwca 2017 r. godz. 14:00 tzw. sesja absolutoryjna. 
 
Wicestarosta poinformowała, że być może koniecznym będzie złożenie 
do przewodniczącego rady wniosku o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym w związku 
z przystąpieniem do nowego projektu Domu Pomocy Społecznej ANNA. 
 
 
Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. stanowi 

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


