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BR.0002.1.39.2018  

 

Protokół Nr XXXIX 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 25 września 2018 rok 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1450. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 13 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 13 radnych, co stanowi 

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

(nieobecni: radna Sabina Gorzkulla, radny Wojciech Kowalski, radny Maciej Lisicki, radny 
Jerzy Mikus, radny Tomasz Świstuń).  
 

 

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

Przewodniczący rady poinformował, że wpłynęły od Wojewody Opolskiego dwa pisma: 

1. zawiadomienie nr PN.III.4131.2.7.2018 z dnia 18 września 2018 roku, dotyczące 

wszczęcia z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXVIII/299/2018 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zgody na nabycie 

nieruchomości przez Powiat Krapkowicki; 

2. zawiadomienie nr PN.III.4131.2.8.2018 z dnia 18 września 2018 roku, dotyczące 

wszczęcia z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXVIII/304/2018 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r. 
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Starosta Krapkowicki Maciej Sonik jako wnioskodawca zgłosił autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki; 

Starosta zgłosił nowy projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował, że włączył do porządku obrad 

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

Radny Albert Macha w komentarzu zauważył, że nie od dzisiaj jest taki stan prawny dla ww. 

projektów uchwał i nie rozumie skąd takie pomyłki w zapisach. 

 

 

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

 

a) zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Krapkowicki (stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu), 
 

Rada Powiatu Uchwałą nr XXXVIII/299/2018 z dnia 5 września 2018 wyraziła zgodę 

na nabycie przez Powiat Krapkowicki działki nr 94/8 z k.m.10 i ustanowienie nieodpłatnej 

służebności drogowej na działce nr 94/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 94/7. 

Ponieważ Powiat nie ma możliwości ustanawiania nieodpłatnych obciążeń nieruchomości 

ograniczonymi prawami rzeczowymi konieczne jest uchylenie uchwały z dnia 5 września 

2018 roku i podjęcie nowej uchwały 

 

Radca Prawny Starostwa Urszula Kolasińska wyjaśniła jak powstał problem w źle zapisanej 

podstawie prawnej omawianej uchwały. Radny Albert Macha poprosił o wskazanie 

na mapie, którą Radni otrzymali na poprzedniej sesji, o jaką drogę chodzi. Głos w dyskusji 

zabrali w kolejności starosta, przewodniczący rady, radny Albert Macha, starosta. 

 

 

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 13 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 

się - uchwała Nr XXXIX/307/2018, która stanowi załącznik nr 5b do niniejszego protokołu. 

 

 

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 

w 2018 r. –  (stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu), 
 
Starosta  poinformował, że dniu 18 września 2018 r. do Starostwa wpłynęło pismo 

Wojewody Opolskiego, informujące o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec 

uchwały Nr XXXVIII/304/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. 

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2018 r., gdzie wskazano naruszenie art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 
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ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, a mianowicie niewłaściwego określenia w przedmiotowej uchwale terminu jej 

wejścia w życie poprzez nadanie ww. aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej. 

Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane 

w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich 

ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 

 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy harmonogram również uległ zmianie? Starosta 

poinformował, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 

w 2018 r. oraz harmonogramy dyżurów aptek ogólnodostępnych miasta Krapkowice i Gogolin oraz 

Zdzieszowice zostały bez zmian w stosunku do podjętej w dniu 5 września br. uchwały i posiadają 

pozytywne opinie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Krapkowickiego oraz Opolskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej. 

 

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 13 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XXXVIII/308/2018, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.3. Interpelacje radnych. 

 

 Brak złożonych interpelacji.  

 

 

Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem kiedy planowana jest kolejna sesja? Radny 

zauważył, że od połowy czerwca br. nie została zwołana sesja w tzw. trybie normalnym. 

Przewodniczący w odpowiedzi poinformował, że po 21 października, kiedy radni będą mieć 

więcej już czasu na zajęcie się sprawami wynikającymi z materiałów sesyjnych. 

Przewodniczący wyjaśnił również, że obecna kadencja trwa do 16 listopada br., po tym 

czasie komisarz wyborczy w przeciągu 7 dni jest zobowiązany zwołać 1 sesję nowo wybranej 

rady. Radny Macha zaoponował przed tak późnym zwołaniem sesji, argumentując, że rada 

ma plan pracy, który powinna realizować i niedopuszczalnym jest aby przerwa w obradach 

rady była ponad 4 miesięczna. Głos w dyskusji nad terminem kolejnej sesji zabrali 

w kolejności: radna Monika Wąsik – Kudla, radny Albert Macha, radny Mariusz Pieszkała. 

 

Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla; na Sali obrad znajduje się 14 radnych. 

 

Radny Albert Macha zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji jeszcze 

przed wyborami samorządowymi. Głos w dyskusji zabrali w kolejności: przewodniczący rady, 

radny Albert Macha, przewodniczący rady, radny Joachim Kamrad, starosta, radny Albert 

Macha.  
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Radny Albert Macha zawnioskował do przewodniczącego rady o ogłoszenie 5 minut przerwy. 

Rozwinęła się dyskusja nad zasadniczością i potrzebą zwołania sesji wcześniej niż po 

wyborach. Głos zabrali Radny Ryszard Reszczyński, rany Mariusz Pieszkała, starosta, 

wicestarosta. Wniosek nie został poddany pod głosowanie gdyż nie spełniał warunków 

formalnych. 

 

 

Ad.5. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński zamknął obrady XXXIX Sesji 

Rady Powiatu Krapkowickiego.                   

 

 

 

 

 

 

      

        Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

              Józef Bukowiński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 
                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z XXXIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 września 2018 r. stanowi 

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


