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BR.0002.1.3.2018 
 
 

PROTOKÓŁ NR 3/2018 
Z III SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 20 grudnia 2018 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1754. 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 §20 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 
3013) 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 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) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, że: 

� Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 18 grudnia br. przedłożył autopoprawki 
do projektów uchwał 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 - 
wyrażonej w druku 4g)  

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok - wyrażonej w druku 4h)  
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� Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 18 grudnia br. przedłożył nowy projekt 
uchwały rady w sprawie projektu pn. ,,Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie 
Krapkowickim” - wyrażonej w druku 4l) 
 

� Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 20 grudnia br. przedłożył autopoprawki 
do projektów uchwał 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 - 
wyrażonej w druku 4g)  

• zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok - wyrażonej w druku 4h 
 

� Przewodniczący rady poinformował o omyłce elektronicznej w porządku obrad 
pomiędzy punktami 6 i 7, a także o włączeniu do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 
w kadencji 2018 – 2023 - wyrażonej w druku 4m)  

 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został 
zmieniony w obecności 19 radnych jednomyślnie (stanowi załącznik nr 4a do niniejszego 

protokołu). 

 
 

Przewodniczący rady ogłosił przerwę techniczną w obradach, ze względu awarię  
jednego z tabletów (godz. 14:22). 

 
 
14:28 wznowienie obrad.  
 

c) informacja o protokołach z I i II,  
 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z sesji nr 1 i 2 zostały dostarczone Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 1 z dnia 20 listopada 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag; 

� protokół nr 2 z dnia 29 listopada 2018 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrał 
przewodniczący Józef Bukowiński oraz radny Joachim Kamrad. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik. Przewodniczący rady udzielił głosu Joachimowi Wojtali 
Burmistrzowi Gogolina, staroście, burmistrzowi. 
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Ad.4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu). 

 
Przewodniczący rady omówił przedmiotowy projekt uchwały. 

Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2019 

rok. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/20/2018, 
która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu 

 
 

b) zmiany uchwały Nr VI/29/99 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 1999 r. 
w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu). 

 
Starosta Maciej Sonik omówił przedmiotowy projekt uchwały, proponując na delegata 

Sabinę Gorzkullę Wicestarostę Krapkowickiego. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami starosty Macieja 
Sonika 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 VI/29/99 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów 

Polskich. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/21/2018, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
 

 

c) statutu Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
Starosta poinformował, że pismem z dnia 26 listopada 2018 r. Wydział Nadzoru Prawnego 

Wojewody Opolskiego wszczął z urzędu postępowanie nadzorcze wobec powyższej uchwały. 
Przyczyną wszczęcia postepowania jest naruszenie przepisów ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz Kodeksu postepowania administracyjnego. W powyższej sytuacji 
przygotowany został projekt nowego statutu uwzgledniający uwagi Nadzoru. Usunięto 
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powtórzenia i dokonano drobnych korekt będących następstwem usunięć. Przewodniczący 
rady dodał, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały statut Powiatu Krapkowickiego. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/20/2018, 
która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 
 

d) zadań z zakresu administracji rządowej związanych  z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 
Starosta Maciej Sonik omówił przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z wyjaśnieniami starosty Macieja 
Sonika oraz pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

 z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/23/2018, 
która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) 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 9 do niniejszego 

protokołu). 

 
Pani Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach przedstawiła zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się z wyjaśnieniami dyrektor PCPR Beaty Krzeszowskiej - Stroki oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy  projekty uchwały. 
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Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 zawodowej 

oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 

zadania przypadających według algorytmu w 2018 r. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie- uchwała Nr III/24/2018, 
która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2019 r. (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 
Pani Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówiła przedmiotowy 

projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 
dyrektor Koryny Bernardt pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt 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 2019 r. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/25/2018, 
która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 
 
Głos zabrał starosta. 
 
 

g) 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 11 do niniejszego protokołu). 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła radnym propozycje zmian 
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Starosta omówił propozycje 
autopoprawek zarządu (stanowią załącznik nr 11a do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
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się z wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje autopoprawek zarządu, 
które w wyniku głosowania zostały przyjęte jednomyślnie w obecności 19 radnych. 
 
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 19 radnych, uchwała została przyjęta 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr III/26/2018, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego protokołu. 

 
 

h) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok (stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu). 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła radnym propozycje zmian do budżetu 
Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok. Starosta omówił propozycje autopoprawek zarządu 
(stanowią załącznik nr 12a do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się z wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy  projekty uchwały. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje autopoprawek zarządu, 
które w wyniku głosowania zostały przyjęte 16 głosami przy 3 głosach wstrzymujący się 
w obecności 19 radnych. 
 
Brak uwag. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali 
się z wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz pozytywnie zaopiniowali 
przedmiotowy  projekty uchwały. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2018 rok. 
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr III/27/2018, która stanowi załącznik nr 12b do niniejszego 
protokołu. 

 
 

i) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu). 
 

Przewodniczący rady poinformował, że procedura postępowania nad przedmiotowym 
projektem uchwały jest prowadzona zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały 
budżetowej Powiatu Krapkowickiego - Uchwała Nr XXXVIII/306/2018 rady powiatu 
krapkowickiego z dnia  05 września 2018 r. 
 
1) omówieniem projektu uchwały budżetowej przez Skarbnika Powiatu Ilonę Adamkiewicz; 

 
 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach (godz. 16:00). 
 

Wznowienie obrad godz. 16:10 

 
 

2) Starosta odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej.  
 

3) przedstawieniem opinii komisji stałych przez jej przewodniczących: 
1) KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ 
przewodnicząca – Irena Pachowicz, 
 
2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO i BEZPIECZEŃSTWA  
przewodniczący – Krzysztof Molfa, 
 
3) KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA POWIATU 
przewodniczący – Sławomir Rowiński, 

4) Starosta poinformował, że Przewodniczący Rady - działając zgodnie z § 7 ust. 5 Uchwały 
Nr XXXVIII/306/2018 z dnia  05 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 września 2018 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego -  
przekazał w dniu 6 grudnia br. o pozytywnych opiniach komisji oraz brak wniosków 
komisji do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. 
 

5) Brak wniosków zgłoszonych przez radnych. 
 

6) Nie dotyczy. 
 

7) Starosta przedstawił propozycje autopoprawek Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 
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8) Przewodniczący rady otwarł dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2019 rok oraz udzielił głosu w kolejności:  radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, 
radnemu Arnoldowi Donitza, staroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, 
radnemu Krystianowi Komander, staroście, radnemu Marko Markowskiemu, staroście, 
wicestaroście, (przewodniczący rady), staroście. 
Radny Arnold Donitza zgłosił wniosek o przekazywanie kompletnej dokumentacji na 
tablet do programu rada 365 wraz ze wszystkimi autopoprawkami jeszcze przed sesją. 
Wyjaśnień udzielił starosta, głos zabrali radny Joachim Kamrad oraz starosta. 

 
9) Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycje zmian Zarządu, które w wyniku 

głosowania zostały przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwko i 5 głosach 
wstrzymujący się. 
 

10) Nie dotyczy. 
 
 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwko i 5 
głosach wstrzymujący się- uchwała Nr III/27/2018, która stanowi załącznik nr 13b 
do niniejszego protokołu. 
 
 

j) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu). 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały wraz 
z propozycjami autopoprawek Zarządu Powiatu Krapkowickiego(stanowi załącznik nr 14a 

do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. 
zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Ilony Adamkiewicz Skarbnika Powiatu oraz 
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy  projekty uchwały. 

 
Przewodniczący rady otwarł dyskusję i udzielił głosu w kolejności: radnemu Szczepanowi 
Brysiowi, wicestaroście, radnemu Szczepanowi Brysiowi, wicestaroście (w tle radny Bryś), 
wicestaroście. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019 – 2033 wraz ze zgłoszonymi propozycjami autopoprawek. 
W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr III/29/2018, która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego 
protokołu. 
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k) zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady 
Powiatu (stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
 

Sekretarz Powiatu Henryk Małek omówił przedmiotowy projekt uchwały, poinformował 
również o propozycji autopoprawek Zarządu w postaci: wykreślenia słowa „stałych” oraz 
dookreślenie mocy obowiązującej uchwały od 1 lutego 2019 r. Komisja Budżetu, Finansów 
i Mienia Powiatu zgłosiła wniosek o włączenie autopoprawki w postaci dopisaniu w § 3 
ustępu 3: „Przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu komisji, który jest członkiem 
1 komisji obniża się mnożnik o 0,1.” (stanowią załącznik nr 15a do niniejszego protokołu). 
 
Radny Krystian Komander zgłosił wniosek o zwiększenie mnożnika o 0,1 w następujących 
pkt: 

1) z 0,8 na 0,9 dla wiceprzewodniczących komisji stałych; 
2) z 0,7 na 0,8 dla radnych będących członkami minimum 2 komisji stałych; 
3) z 0,6 na 0,7 dla radnych będących członkami jednej komisji stałej; 
4) z 0,5 na 0,6 dla radnych niebędących członkami żadnej komisji stałej. 

 
Przewodniczący rady otwarł dyskusję oraz udzielił głosu w kolejności radnemu Krystianowi 
Komandrowi, radnemu Sławomirowi Rowińskiemu, radnemu Krystianowi Komandrowi. 

 
 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach (godz. 17:05). 
 

Wznowienie obrad godz. 17:12 

 
 
Głos zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, radny Arnold Donitza, sekretarz Henryk 
Małek. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycje autopoprawek Zarządu oraz Komisji 
Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, które zostały przyjęte 18 głosami za, 1 osoba nie brała 
udziału w głosowaniu, nastąpiła reasumpcja głosowania. 
W wyniku głosowania oddano 18 głosów za, przy 1 głosie wstrzymujący się. 
 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycję autopoprawek radnego Krystiana 
Komander, która została przyjęta 7 głosami za przy 12 głosach wstrzymujący się. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu. 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr III/30/2018, która stanowi załącznik nr 15a do niniejszego 
protokołu. 
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Salę obrad opuścił radny Szczepan Bryś; na sali pozostało 18 radnych. 
 
 

l) projektu pn. ,,Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim” (stanowi załącznik nr 

16 do niniejszego protokołu). 
 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł omówiła przedmiotowy 
projekt uchwały; głos zabrali: radny Krzysztof Molfa, wicestarosta Sabina Gorzkulla. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu pn. ,,Szkolnictwo Zawodowe 

w Powiecie Krapkowickim” 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/31/2018, 
która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 

 
 

m) składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 
2023 (stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu)., 
 

Przewodniczący rady poinformował o wnioskach jakie wpłynęły od radnych - rezygnując lub 
wyrażając akces w pracach poszczególnych komisji. 

 

Brak uwag. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr III/32/2018, 
która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 

 

 
Ad.4. Interpelacje Radnych. 

 
Brak uwag. 
 
Ad.5. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o zimowe utrzymanie dróg, wicestarosta 
poinformowała, że Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Gogolina będzie 
odśnieżać drogi powiatowe. Radny Joachim Kamrad pogratulował uchwalenia budżetu 
na 2019 rok. 
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Ad.6. Zamknięcie obrad.                 
 
Przewodniczący rady poinformował, że następną sesję planuje zwołać 24 stycznia lub 31 
stycznia 2019 r. oraz złożył życzenia świąteczno-noworoczne. 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z III Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. stanowi 

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


