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BR.0002.1.37.2018  
 

Protokół Nr XXXVII 
Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 21 czerwca 2018 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1308 i trwały do godz. 1735. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 18 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 otwarł posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych 

radnych, zaproszonych gości oraz pracowników starostwa powiatowego.  
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 17 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał 
(nieobecni: radny Piotr Solloch, radna Monika Wąsik - Kudla). 
 
 

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

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że włączył do porządku obrad 
(stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu)  po posiedzeniach Zarządów następujące  
materiały: 
w dniu 19 czerwca br.  nowe projekty uchwały w sprawie: 

• projektu partnerskiego pn. ,,Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – 
bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 
wyrażony w druku 4e), 

• projektu pn. „Bezpieczni w Sercu Opolszczyzny” współfinansowanego  
ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach Programu 
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Grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie w  2018 r.  – wyrażony w druku 
4f), 

• zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki - wyrażony w druku 4g),  

• zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki - wyrażony w druku 4h),  

• zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 – 
wyrażony w druku 4i),  

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 19 czerwca br. przedłożył autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok – autopoprawka - 
wyrażona w druku 4j). 

Przewodniczący rady poinformował, że włącza do porządku obrad projekt uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 
2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Krapkowickiego. 
 
Radny Albert Macha zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał 
wyrażonych w drukach 4g i 4h w sprawie zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat 
Krapkowicki. 
 

Do obrad dołączyła radna Monika Wąsik – Kudla; na sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 
Radny Albert Macha uznał, że podjęcie tak ważnych uchwał musi być poprzedzone 
spotkaniami, rozmowami, wyjaśnieniami, jest to zbyt poważny temat dotyczący ochrony 
zdrowia aby „tak go traktować”, uzasadnienia z projektów uchwał kompletnie nic nie 
wnoszą. Radni nie wiedzą, jaka jest faktycznie potrzebna wielkość szpitala, co chce zarząd 
rozbudować? Co osiągnąć tą inwestycją? Brak jakichkolwiek danych. Radny Albert Macha 
w imieniu Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu zapewnił, że MN 
popiera nowe propozycje i rozwój powiatu, ale niestety ta koncepcja nie zawierza żadnych 
konkretów. 
Starosta Maciej Sonik zgłosił wniosek przeciwny. Starosta argumentował, że przedstawione 
projekty uchwał dotyczą na razie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, a co chcemy 
zrobić, jak chcemy zrobić to rozmowy na później, za parę lat. Radny Krystian Komander 
potwierdził, że wszyscy rozumieją powagę sytuacji, ale  niestety nie mają żadnych danych, 
np. od kogo są działki? Starosta zapewnił, że udzieli szczegółowych informacji. Radny 
Joachim Kamrad również zaoponował przeciwko podejmowaniu uchwał, zaledwie 2 dni 
wcześniej był na komisji Polityki Społecznej i żaden z członków zarządu nawet nie 
wspomniał, ze będzie taki temat na sesji. Radny Jerzy Mikus, poparł apel przedmówców, 
gdyż temat pojawił się zaledwie wczoraj na komisji budżetu, a dzisiaj już sesja, radny popiera 
pomysł, ale nie w tak „sprinterskim tempie”. Radny Albert Macha zauważył, że radni 
nie wiedzą jak będą wyglądać koszty inwestycji w budżetach na przyszłe lata, powtórzył, 
że wszystkie dane, których chce udzielić zarząd powinny znaleźć się w uzasadnieniu, radni 
oczekują danych na piśmie. Wyjaśnień udzielili starosta oraz wicestarosta. 
Radny Albert Macha ponowił wniosek o ściągnięcie z porządku obrad uchwał w sprawie: 

• zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki - wyrażony w druku 4g),  

• zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki - wyrażony w druku 4h).  
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie wniosek radnego Alberta 
Machy, który w wyniku głosowania został odrzucony: 5 głosów za, 13 głosów przeciwko. 
 
 

c) informacja o protokole z 36 Sesji,  

 

Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z sesji nr 36 został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 36 z dnia 29 maja 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu:  

 
a) w dniu 30 maja br. wpłynęły uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach: w sprawie 

nadania nazwy placowi oraz w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice 
u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi Krajowej 45; 

b) w dniu 5 czerwca br. wpłynęła uchwała Rady Gminy Walce  w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie podziału Powiatu 
Krapkowickiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia 
liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym;  Rada Gminy Walce 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały Rady Powiatu; 

c) w dniu 13 czerwca br. wpłynęła uchwała Rady Gminy Strzeleczki  w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie podziału 
Powiatu Krapkowickiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz 
ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym;  Rada Gminy 
Strzeleczki pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały Rady Powiatu; 

d) w dniu 15 czerwca br. Wojewoda Opolski wystosował zapytanie do uchwały 
Nr XXXVI/276/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
pozbawienia drogi nr 1446 O kategorii drogi powiatowej oraz do uchwały 
Nr XXXVI/277/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
pozbawienia drogi nr 2141 O kategorii drogi powiatowej; 

e) w dniu 18 czerwca br. poinformowałem wojewodę, iż ww. uchwały zostały podjęte 
w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów 
gmin, na obszarze na którym przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów. 

 
Radny Mariusz Pieszkała poprosił o podanie nazw ronda i placu, które nadano 
w Krapkowicach. Głos zabrał starosta oraz radny Albert Macha 
 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Brak uwag. 
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Ad.4.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany Uchwały Nr XXXIII/217/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 czerwca 
2002 roku w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, 
granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia 
wyborów do Rady Powiatu (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 
 

Przewodniczący rady omówił przedmiotowy projekt uchwały, głos zabrał radny Joachim 
Kamrad, starosta, przewodniczący rady. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/217/2002 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXVII/286/2018, która stanowi załącznik nr 6a 
do niniejszego protokołu. 
 
Radny Albert Macha zgłosił, że jego zdaniem uzasadnienie w pojętej już uchwale jest mało 
precyzyjne i nie zawiera obliczeń wskazujących na ilość mandatów w danym okręgu 
wyborczym; głos zabrał starosta (w tle radny Macha), starosta, przewodniczący rady, 
starosta radny Wojciech Kowalski, starosta, przewodniczący rady, radny Mariusz Pieszkała. 
 
 

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2018 r. (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
 

Koryna Bernardt Dyrektor wydziału Polityki Społecznej przedstawiła radnym przedmiotowy 
projekt uchwały. Głos zabrał starosta, informując, iż w lipcu nastąpią kolejne zmiany 
w harmonogramie w związku z planowanym zamknięciem następnej apteki w Krapkowicach, 
będzie wówczas potrzeba zwołania sesji „nadzwyczajnej”. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
inspektora wydz. Polityki Społecznej Tomasza Mierzwy oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r. 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/287/2018, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 



5 

 

Salę obrad opuścił starosta; na sali pozostało 17 radnych. 
 
 

c) zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Walce (stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. Na działce nr 1307/4 z k.m.9 położonej w Straduni gmina Walce i nr 399/2 z k.m.1 
położonej w Kromołowie gmina Walce znajdują się drogi równoległe do drogi powiatowej 
stanowiące dojazd do posesji prywatnych. Działki te znajdują się poza właściwym 
przebiegiem dróg powiatowych są zbędne dla prawidłowego funkcjonowania dróg 
powiatowych. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 
- działka nr 1307/4 z k.m.9 położona w Straduni na kwotę 78 733,00 zł  
- działka nr 399/2 z k.m. 1 położona w Kromołowie na kwotę 51 940,00 zł. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksandra 
Gacek oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Brak uwag. 
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Walce. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/289/2018, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zdzieszowice (stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu), 

 
Dyrektor Aleksander Gacek poinformował, że na działkach: 

1) położonej w Jasionej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 336 z mapy 1  

2) położonej w Jasionej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 659 z mapy 1  

3) położonej w Żyrowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 11/2 z mapy 5  

4) położonej w Krępnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 864 z mapy 8  

5) położonej w Rozwadzy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 424 z mapy 3  
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6) położonej w Rozwadzy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 413 z mapy 1  

znajduje się część drogi powiatowej 1454 O. Droga ta nie spełnia warunków drogi 
powiatowej. Pani Burmistrz Zdzieszowic zadeklarowała wolę przejęcia tych nieruchomości  
z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksandra 
Gacek oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Zdzieszowice. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/290/2018, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 
 
Godz. 14:03. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 10 min  przerwę w obradach. 

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 14:15. 
 

 
Na salę obrad powrócił starosta; na sali znajduje się 18 radnych. 

 
 
 

e) projektu partnerskiego pn. ,,Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – 
bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”  
(stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 

 
Iwona Jagoda – Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy przedstawiła radnym 
projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin 
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor Wydziału RW Iwony Jagody – Jamioł oraz 
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
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Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem co to jest koszt bezpośredni? Głos w dyskusji 
zabrali w kolejności: dyrektor Jamioł, radny Albert Macha, dyrektor Jamioł, radny Albert 
Macha, radny Jerzy Mikus, dyrektor Jamioł, radny Joachim Kamrad (w tle radny Macha 
i starosta). 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. ,,Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice 
oraz Powiatu Krapkowickiego” . 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/291/2018, która stanowi załącznik nr 10b do niniejszego protokołu. 

 
 

f) projektu pn. „Bezpieczni w Sercu Opolszczyzny” współfinansowanego  
ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach Programu 
Grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie w  2018 r. (stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Iwona Jagoda – Jamioł Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy przedstawiła radnym 
projekt pn. „Bezpieczni w Sercu Opolszczyzny” współfinansowanego ze środków Fundacji 
GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach Programu Grantowego Fundacji Górażdże – 
Aktywni w regionie w  2018 r. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor Wydziału RW Iwony Jagody – Jamioł oraz 
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Bezpieczni w Sercu Opolszczyzny” 
współfinansowanego ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach 
Programu Grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie w  2018 r. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/292/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
 

g) zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu), 
 

Starosta Maciej Sonik omówił projekty uchwał na podstawie wyświetlanej prezentacji. 
W związku z planami rozbudowy szpitala przez Powiat Krapkowicki i Krapkowickie Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. Zarząd Powiatu Krapkowickiego wyraża chęć pozyskania od prywatnych 
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właścicieli działki o numerze 94/2 przylegającej bezpośrednio do działki, na której 
posadowiony jest szpital, położonej pomiędzy ulicami 3 Maja i Jagiellońską, obecnie 
zabudowanej pawilonem handlowym „Blaszak”. Działka ta jest niezbędna do rozbudowy 
szpitala i stanowi jedyny dostępny teren, na którym możliwa jest rozbudowa istniejącego 
budynku, w którym KCZ prowadzi działalność szpitalną. Przedmiotem zakupu będzie 
nieruchomość po wyłączeniu z niej części budynku i położonej pod nim działki przylegającej 
bezpośrednio do apteki (od strony ul. 3 Maja). Głównym celem tych działań będzie 
sukcesywne tworzenie jednego z największych i najnowocześniejszych powiatowych 
centrów medycznych na Opolszczyźnie. 

Starosta wspomniał również o nw. projekcie uchwały, gdzie w piśmie z dnia 9.04.2018 r. 
Burmistrz Krapkowic deklaruje pełne poparcie inicjatywy rozbudowy szpitala i daleko idącą 
pomoc w pozyskaniu niezbędnych gruntów gminnych na powyższy cel – nieruchomość 
położona w obrębie Krapkowice mapa 10, oznaczona numerem 94/2, o powierzchni 0,5063 
ha.  

O udzielenie pozostałych informacji został poproszony Prezes Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia Marcin Misiewicz. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński otwarł dyskusję i udzielił głosu w kolejności: 

staroście, prezesowi Misiewiczowi, radnej Heldze Bieniusie, radnemu Albertowi Macha 
(w tle przewodniczący rady), staroście, radnemu Macha, staroście, radnemu Macha, 
radnemu Mariuszowi Pieszkale, staroście, radnemu Macha, staroście, radnemu Macha, 
staroście, radnemu Macha; przewodniczący rady; radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu, 
staroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, radnemu Pieszkale, radnej Monice 
Wąsik – Kudli, radnemu Maciejowi Lisickiemu, radnej Bieniusie, radnemu Jerzemu Mikusowi, 
radnemu Macha, prezesowi Misiewiczowi, wicestaroście Sabinie Gorzkulli, rademu Macha, 
wicestaroście, radnemu Mikusowi; przewodniczący rady: staroście, radnej Kudli, radnemu 
Sławomirowi Rowińskiemu, radnemu Pieszkale, radnemu Tomaszowi Świstuniowi; 
przewodniczący rady. 

 
Godz. 16:11. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Bukowiński ogłosił 10 min  przerwę w obradach. 

 
 
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:21. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami starosty Macieja Sonika oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowe  projekty uchwały. 
Głos w temacie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki 
od Gminy Krapkowice i prywatnego inwestora zabrali w kolejności:  radny Joachim Kamrad, 
starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Macha, radny Kowalski (w tle radny Macha). 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości przez 
Powiat Krapkowicki. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/293/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 
h) zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu) 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat 
Krapkowicki. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/294/2018, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 

 

i) zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 –  
(stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała członkom rady przedmiotowy projekt 
uchwały wprowadzający zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Brak uwag. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2018 – 2033. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/294/2018, która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu 
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j) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok –  (stanowi załącznik nr 15 
do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała członkom rady przedmiotowy projekt 
uchwały wprowadzający zmiany w budżecie wraz z zaproponowanymi przez Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego autopoprawkami (stanowią załącznik nr 15a do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Maciej Sonik zgłosił autopoprawki (stanowią załącznik nr 15b do niniejszego 
protokołu). 
 

Salę obrad opuścił radny Jerzy Mikus; na sali obrad pozostało 17 radnych. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
 
Głos w dyskusji nad wprowadzonymi zmianami w budżecie zabrali w kolejności: radny Albert 
Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta.  
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie ustnie zgłoszonych autopoprawek, które zostały przyjęte jednomyślnie. 

 
Głos zabrali: radny Albert Macha, skarbnik, starosta, radny Macha. 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2018 rok. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XXXVII/295/2018, która stanowi załącznik nr 15c do niniejszego protokołu. 

 
 
k) zmiany Uchwały Nr II/21/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Krapkowickiego –  
(stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu), 

 

Przewodniczący rady przypomniał, że projekt uchwały był już przedmiotem 
obrad na poprzedniej sesji. 19 maja weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadzone ze względu 
„na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych”, 
wywołane ujawnieniem informacji o przyznaniu przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło 
nagród w wysokości od 65100 zł do 82100 zł członkom Rady Ministrów (w tym samej sobie).  
Zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem od 1 lipca 2018 r. obniżeniu ulegają 
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wynagrodzenia samorządowców. W związku z tym Rada Powiatu Krapkowickiego jest 
zobowiązana do podjęcia niniejszej uchwały i ustalenia nowych, wynikających 
z Rozporządzenia składników wynagrodzenia Starosty Krapkowickiego. 
 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności starosta, radny Mariusz Pieszkała, radny Joachim 
Kamrad, starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, radny Mariusz 
Pieszkała. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/2014 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
miesięcznego dla Starosty Krapkowickiego. W głosowaniu nie brało udziału dwóch radnych: 
starosta Maciej Sonik, radny Mariusz Pieszkała. 
 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 4 głosami za przy 11 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr XXXVII/296/2018, która stanowi załącznik nr 16a 
do niniejszego protokołu. 
 

Głos zabrał starosta. 
 

 

Ad.5. Interpelacje radnych. 

 

Brak złożonych interpelacji.  
Głos zabrał starosta. 
 
 
Ad.6. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Mariusz Pieszkała zawnioskował o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie 
środków finansowych na klimatyzację do sali obrad. Głos zabrał starosta. Radny Mariusz 
Pieszkała zaprosił do udziału w akcji "Zdrap pomarańczowy znak", gdzie organizatorzy za cel 
stawiają sobie przekonywanie do realizacji specjalistycznych badań sędziwych drzew w celu 
wyeliminowania ryzyka na przykład przewrócenia. Akcja "Zdrap pomarańczowy znak" 
połączona będzie z piknikiem. Zabawa rozpoczyna się w dniu 24 czerwca br. o godzinie 14.00 
w parku miejskim w Zdzieszowicach.  Głos zabrał przewodniczący rady. Radny Mariusz 
Pieszkała zaprosił również na wydarzenie „Pierwszy opolski Marsz Równości”, który 
zaplanowany jest na dzień 7 lipca br. Starosta odniósł komentarz do akcji "Zdrap 
pomarańczowy znak" oraz zaprosił do udziału w Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się 
w dniu 24 czerwca br. przy hali widowiskowo- sportowej ul. Kilińskiego 3. Radna Monika 
Wąsik – Kudla zabrała głos w kwestii drzew i apelowała o racjonalna gospodarkę nowych 
nasadzeń. Radny Albert Macha zaprosił radnych do siebie do altanki oraz poruszył temat alei 
czereśniowych. Głos zabrali w kolejności:  wicestarosta, radny Pieszkała, wicestarosta, radny 
Pieszkała. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przypomniała członkom komisji 
o zaplanowanym na dzień 26 czerwca br. posiedzeniu komisji. 
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Przewodniczący rady poinformował o planach zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym 
w związku z planowaną zmianą w harmonogramie pracy aptek o czym wcześniej wspominał 
starosta oraz złożył życzenia udanych wakacji, urlopu i dobrego lata. 
 

 

 

Ad.7. Zamknięcie obrad. 

 
 

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

Rady Powiatu Krapkowickiego  
 
              Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 
                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. stanowi 

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


