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BR.0002.1.38.2018  

 

Protokół Nr XXXVIII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 5 września 2018 rok 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1409 i trwały do godz. 1618. 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 

 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poprosił zebranych o minutę ciszy pamięci 

 zmarłego Piotra Sollocha Radnego Rady Powiatu Krapkowickiego V Kadencji. 

 

 

Przewodniczący rady poinformował o postanowieniu Komisarza Wyborczego w Opolu III 

z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu śmierci. Na mocy 

art. 387 §1 w związku z art. 386 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, 

uzupełnienia składu Rady o kolejną osobę z listy, nie dokonuje się w okresie 6 miesięcy przed 

zakończeniem kadencji rad. W odniesieniu do powyższego, mandat radnego pozostaje 

nieobsadzony do końca kadencji. 

 

 

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 15 radnych, co stanowi 

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

(nieobecni: radna Helga Bieniusa, radny Mariusz Pieszkała, radny Sławomir Rowiński).  
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b) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu), 

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu dzisiejszym, tj. 5 września br. przedłożył propozycje 

autopoprawek do projektów uchwał 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 – wyrażony 

w druku 2d), 

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok – wyrażony w druku 2e). 

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu dzisiejszym, tj. 5 września br. zgłosił również 

dodatkowe projekty uchwały w sprawie: 

• projektu pn. „Ludzie Otmętu – takie tu buty”  - wyrażony w druku 2i), 

• trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego - wyrażony 

w druku 2j). 

 

Na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetu, finansów i mienia powiatu zostały 

wprowadzone autopoprawki w uzasadnieniach projektów uchwał w sprawie: 

• poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej 

przeprawy na rzece Odrze - wyrażony w druku 2a), 

• programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - wyrażony w druku 2f). 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że włączył do porządku obrad 

ww. materiały (stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu). 

 

 

Ad.2.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej 

przeprawy na rzece Odrze (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu), 

 

Starosta Maciej Sonik przypomniał, że Gmina Krapkowice wraz z Gminą Gogolin podjęły 

starania o włączenie budowy nowego mostu na rzece Odrze, łączącego Drogę Krajową Nr 45 

z Drogą Wojewódzką Nr 423  na wysokości m. Żywocice i Obrowiec do rządowego programu 

„Mosty dla regionów” co przyczyni się do usprawnienia układu komunikacyjnego powiatu 

i województwa opolskiego. 

 

Radny Albert Macha zastanawiał się po co tyle mostów w Krapkowicach i czy rząd wie 

jakie są faktyczne potrzeby w zakresie budowy mostów? Zdaniem radnego uzasadnienie jest 

bardzo lakoniczne i wyraził nadzieję, że nie będzie rozpowszechniane. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy 

Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze. 
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W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/297/2018, która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 

 

 

b) zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu), 

 

Starosta Maciej Sonik zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość jednoczesnego 

omówienia projektów uchwał wyrażonych w druku 2b) i 2c) gdyż dotyczą planów rozbudowy 

szpitala przez Powiat Krapkowicki i Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  

Przewodniczący rady nie usłyszał od Radnych głosów sprzeciwu. 

Starosta omówił „warunki” dotacji powiatowej dla Gminy Krapkowice w wysokości 5 mln zł 

na rewitalizację mostu, która obejmuje współpracę w sprawie rozbudowy szpitala 

powiatowego. Starosta na podstawie map (załącznik nr 6a do niniejszego protokołu) wyjaśnił 

jakie działki ma nabyć Powiat Krapkowicki na rozbudowę Krapkowickiego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 

się ze szczegółowymi wyjaśnieniami starosty, Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia 

Aleksandra Gacek, prezesa Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcina Misiewicza 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 nabycie nieruchomości przez Powiat 

Krapkowicki. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/298/2018, która stanowi załącznik nr 6b do niniejszego protokołu. 

 

 

c) zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu), 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 

się ze szczegółowymi wyjaśnieniami starosty, Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia 

Aleksandra Gacek, prezesa Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcina Misiewicza oraz 

pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

 

Brak uwag. 
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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 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVII/289/2018, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 

 

d) 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 8 do niniejszego protokołu), 

 

Omawianie zmian w wieloletniej prognozie finansowej rozpoczął starosta zwracając 

uwagę Radnych na 5 milionową dotację dla Gminy Krapkowice na zadanie pn. „Rewitalizacja 

starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”, w ramach którego 

Powiat Krapkowicki corocznie w latach 2019 i 2020 udzieli dotacji Gminie Krapkowice 

na realizację tego zadania. Limit wydatków majątkowych do poniesienia ustala 

się odpowiednio: 

a) w 2019 roku – kwota 500.000 zł, 

b) w 2020 roku – kwota 4.000.000 zł. 

Starosta przypomniał, że rada powiatu wyraziła zgodę na zakup od Gminy Krapkowice działki 

nr 94/6, o powierzchni 0,4566 ha oraz nr 94/9, o powierzchni 0,0044 ha,  tak więc powiat 

udzieli dotacji w wysokości 5 mln zł na rewitalizację mostu, a w tym 500 tyś zł to zakup 

działek od Gminy Krapkowice. 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała dalsze zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2018 – 2033, poinformowała również, że Zarząd przedstawił propozycje 

autopoprawek (stanowią załącznik nr 15a do niniejszego protokołu). 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 

się ze szczegółowymi wyjaśnieniami: starosty, Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia 

Aleksandra Gacek, prezesa Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcina Misiewicza i Ilony 

Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekt 

uchwały wraz z omówionymi propozycjami autopoprawek. 

 

Przewodniczący rady otwarł dyskusję i udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi 

Kamrad, radnemu Albertowi Macha, staroście, radnemu Albertowi Macha (w tle starosta), 

radnemu Albertowi Macha (w tle starosta), radnemu Albertowi Macha. 

Przewodniczący rady udzielił głosu Panu Marcinowi Misiewiczowi Prezesowi 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  Głos zabrali radny Joachim Kamrad, starosta, 

prezes Misiewicz, wicestarosta, radny Albert Macha, prezes Misiewicz, wicestarosta. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady 



5 

 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018 – 2033. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/300/2018, która stanowi załącznik nr 8b do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady oddał głos zaproszonemu na obrady rady Andrzejowi Kasiurze 

Burmistrzowi Krapkowic oraz Andrzejowi Małkiewiczowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Krapkowicach, który złożył podziękowania na ręce Józefa Bukowińskiego 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok –  (stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu), 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz zreferowała członkom rady przedmiotowy projekt 

uchwały wprowadzający zmiany w budżecie wraz z przedstawionymi przez Zarząd Powiatu 

Krapkowickiego propozycjami autopoprawek (stanowią załącznik nr 9a do niniejszego 

protokołu). 

 

Starosta Maciej Sonik zgłosił propozycję autopoprawki (stanowi załącznik nr 9b 

do niniejszego protokołu). 

 

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 wraz ze zgłoszonymi, w dniu 4 września 

propozycjami autopoprawek. 

 

 

Głos w dyskusji nad wprowadzonymi zmianami w budżecie zabrali w kolejności: radny Albert 

Macha, wicestarosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta (w tle 

radny Macha), wicestarosta, radny Joachim Kamrad, starosta, skarbnik, wicestarosta. 

 

 

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 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVII/295/2018, która stanowi załącznik nr 9c do niniejszego protokołu. 
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f) programu „Zajęcia klubowe w WTZ” –  (stanowi załącznik nr 10  do niniejszego 

protokołu), 

 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zapoznała radnych z uchwałą 

intencyjną dotyczącą programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”. Głos zabrał starosta. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik - Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 

się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Dyrektor PS Koryny Bernardt oraz pozytywnie 

zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

 

Głos w dyskusji zabrali radny Joachim Kamrad i starosta. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/302/2018, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 

 

Salę obrad członek zarządu Ryszard Reszczyński; na sali pozostało 14 radnych. 

 

 

g) zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych 

na te zadania przypadających według algorytmu w 2018 r. –  (stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu), 

 

Pani Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie 

w Krapkowicach  nadmieniła, iż zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie 

algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym nastąpiło zwiększenie 

o 600,00 zł kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ 

i aktualnie wynosi 16.596,00 zł. Dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach roczne 

dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 497.880 zł. W związku z powyższym o 18.000 zł 

(600,00 zł x 30 uczestników WTZ) wzrosły środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, które proponujemy przeznaczyć 

zgodnie z ww. rozporządzeniem na dofinansowanie kosztów działalności WTZ 

w Krapkowicach. Głos zabrał radny Albert Macha. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2018 r. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/303/2018, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego protokołu. 

 

 

h) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 

w 2018 r. –  (stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu), 

 

Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformowała, że do Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach wpłynęło pismo z informacją o zamknięciu apteki „NOWA” 

znajdującej się w Krapkowicach przy ulicy Szkolnej 5. W związku z powyższym zmianie uległy 

załączniki nr 1 oraz 2 do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego 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 PS Koryny Bernardt oraz pozytywnie 

zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

 

Brak uwag. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r. 

 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/304/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 

 

 

i) projektu pn. „Ludzie Otmętu – takie tu buty” –  (stanowi załącznik nr 13  do niniejszego 

protokołu), 

 

Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki poinformowała, iż w ramach działań 

z dziedziny kultury Sejmik Województwa Opolskiego na podstawie uchwały nr XLV/459/2018 

z dnia 4 września 2018 r. powierzył Powiatowi Krapkowickiemu realizację zadania 

pn. ,,Ludzie Otmętu – takie tu buty” sfinansowany w ramach II edycji Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: 

radny Jerzy Mikus, wicestarosta, radny Joachim Kamrad, wicestarosta, Radny Joachim 

Kamrad, starosta. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. „Ludzie Otmętu – takie tu buty”. 
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W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/305/2018, która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 

 

 

j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego –  (stanowi 

załącznik nr 14  do niniejszego protokołu), 

 

Starosta Maciej Sonik wymienił zmiany jakie zostały wprowadzone do dotychczasowego 

trybu prac, a związane są z opracowaniem materiałów planistycznych do projektu uchwały 

budżetowej. Przewodniczący rady udzielił również głosu skarbnikowi Ilonie Adamkiewicz, 

radnemu Krystianowi Komander, staroście, radnemu Albertowi Macha. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/306/2018, która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.3. Interpelacje radnych. 

 

 Brak złożonych interpelacji.  

 

 

Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Krystian Komander poinformował, że otrzymał sygnał od mieszkańców Gminy 

Gogolin, że w ostatnim czasie nie były odbierane telefony z dyżuru Powiatowego 

jak i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja miała miejsce w czasie jak 

w Choruli bardzo śmierdziało i mieszkańcy wioski chcieli zgłosić problem do ww. jednostek. 

Głos zabrał starosta. Członek Zarządu Wojciech Kowalski poinformował, że po między 

Obrowcem, a Krępną na poboczu od pewnego czasu stoi – już teraz – wrak samochodu 

i szpeci otoczenie. Odpowiedzi udzielił starosta. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem 

kiedy zostaną wyciągnięte pnie po wyciętych czereśniach przy tzw. betonówce Pietna-

Walce? Głos zabrał dyrektor Aleksander Gacek i starosta. 

 

Przewodniczący rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym 

według stanu na dzień 16 września 2018 r. Wypełnione formularze proszę dostarczać 

w dwóch egzemplarzach do dnia 17 września 2018 r. do Biura Rady (zgodnie z treścią art. 57 

§ 4 k.p.a. „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni 

dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni” – w przedmiotowej sprawie 

będzie to dzień 17 wrzesień 2018 r. Stosownie zaś do treści art. 57 § 5 k.p.a. – „Termin 

uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało (...) m.in. (...) nadane 

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego” – w tym przypadku decydować więc 
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będzie data nadania wynikająca ze stempla pocztowego). Przewodniczący rady nadmienił, 

iż następną sesję planuje w miesiącu październik. Przewodniczący podziękował Radnym 

za merytoryczną dyskusję i jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. 

 

 

Ad.5. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński zamknął obrady XXXVIII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego.                   

 

 

 

 

      

        Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

              Józef Bukowiński 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. stanowi 

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


