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BR.0002.1.8.2019 
 

PROTOKÓŁ NR 8/2019 
Z VIII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 6 września 2019 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1404 i trwały do godz. 1646. 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 §20 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 
3657) 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, 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krapkowickiego Monika Wąsik - Kudla otworzyła 

posiedzenie, po czym przywitała wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz 
pracowników starostwa powiatowego. 

 
Wiceprzewodnicząca rady stwierdziła, że w obradach bierze udział 14 radnych, 

co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał; nie ma radnych: Józefa Bukowińskiego, Szczepana Brysia, Dawida Gembskiego, 
Marko Markowskiego, Ireny Pachowicz.  

 
 

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

protokołu), 

 
Wiceprzewodnicząca rady poinformowała, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 
dzisiejszym, tj. 06.09.2019 r. wprowadził autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: 

� zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033; 

� zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. 
 
Brak uwag. 
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c) informacja o protokole z VII sesji; 
 
Wiceprzewodnicząca rady przypomniała, że protokół z 7 sesji został dostarczony Radnym 
w postaci elektronicznej: 

� protokół nr 7 z dnia 6 czerwca 2019 r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc 
uwag. 

 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrała 
wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik. 
 

Brak uwag. 
 
 
 

Do obrad dołączył radny Marko Markowski; na sali obrad znajduje się 15 radnych. 
 
 
Ad.4. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Krapkowickiego 
za lata 2015-2018 (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Katarzyna Gondek – Jaśkowska Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska 

zreferowała powyższą informację korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi 
załącznik nr 5a do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Krzysztof Molfa poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu wysłuchali wyjaśnień Dyrektor Gondek - 
Jaśkowskiej oraz pozytywnie zaopiniowali Raport z wykonania Programu ochrony środowiska 

dla Powiatu Krapkowickiego za lata 2015-2018. 

 
Członek Zarządu Helga Bieniusa zwróciła się z pytaniem o ilość zutylizowanego azbestu? 
Odpowiedź udzieliła dyrektor Gondek - Jaśkowska. 
 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja 
o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim (stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Marcin Misiewicz Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia zreferował powyższą 
informację korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 6a do 
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niniejszego protokołu. Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła 

informację o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim 
korzystając z prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 6b do niniejszego 
protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor Bernardt i prezesa Misiewicza oraz pozytywnie zaopiniowali 
Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informację o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem o sytuację finansową szpitala, a także prosił 
o informację co dzieje się z Zakładem Opieki Zdrowotnej? Wyjaśnień udzielili w kolejności 
wicestarosta, starosta. Radny Kamrad poprosił o kopię uchwały Rady Powiatu Grójeckiego 
w sprawie sytuacji szpitali powiatowych wraz ze stanowiskiem Rady i prośbą o jego poparcie 
(radni otrzymali ww. materiał drogą elektroniczną). 
 

 

Ad.6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz przedstawiła Informację o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 

Brak uwag. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali Informację o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 

 

 

Ad.7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2019 roku 

(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Sabina Kasiura przedstawiła powyższe sprawozdanie. Radny 
Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy przeprowadzona kontrola była jedyną 
zaplanowaną w I półroczu 2019 r.? Odpowiedzi udzieliła Sekretarz komisji. 
Wiceprzewodniczący rady Krystian Komander poprosił o ujednolicenie nazwy placówki na  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach. 
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Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu). 

 
Sławomir Rowiński Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił  

stanowisko jakie zostało wypracowane. Przedmiotem skargi jest nieuzyskanie przez 
skarżącego odszkodowania za wypadek na rowerze na drodze powiatowej, który skutkował 
stłuczeniem kolana. Komisja zapoznała się w tej sprawie z pismami skarżącego, 
odpowiedziami na nie ze strony Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, brokera 
ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela oraz wyjaśnieniami skarżącego, Starosty 
Krapkowickiego i Dyrektora Wydziału Inwestycji i Mienia, jako wydziału właściwego 
do zarządzania drogami powiatowymi oraz umowami z ubezpieczycielem. Komisja ustaliła, 
że Zarząd Powiatu jako zarządca oraz Starosta Krapkowicki jako niebędący organem 
zarządzającym drogami (jest nim Zarząd), ale wyraźnie wskazany przez skarżącego, dochował 
swoich obowiązków i nie mógł w sposób zgodny z oczekiwaniami skarżącego spełnić jego 
roszczeń finansowych, a więc skarga jest bezzasadna. 

 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Krystian Komander, 
przewodniczący komisji, starosta, wicestarosta, wiceprzewodniczący rady, starosta, 
wicestarosta, radny Joachim Kamrad, starosta, mecenas Jarosław Janusz, przewodniczący 
komisji. 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Krapkowickiego. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujący się- uchwała Nr VIII/83/2019, która stanowi załącznik nr 9a do niniejszego 
protokołu. 

 
 

b) rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krapkowickiego (stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu) 

 
Sławomir Rowiński Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił  

stanowisko jakie zostało wypracowane. Przedmiotem skargi jest nieopublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej zapytania/ogłoszenia w sprawie wyboru podmiotu, którzy 
świadczy na rzecz Powiatu usługi audytu. Komisja zapoznała się w tej sprawie z pismem 
skarżącej oraz wyjaśnieniami Starosty Krapkowickiego, Sekretarza Powiatu i Dyrektora 
Wydziału Inwestycji i Mienia, jako wydziału właściwego do spraw zamówień publicznych. 
Komisja ustaliła, że Zarząd Powiatu nie miał obowiązku publikacji zapytania ofertowego w tej 
sprawie na stronach BIP, a więc skarga jest bezzasadna.  
Komisja ustaliła, że zamówienie usług audytu ze względu na wysokość kwoty przeznaczanej 
na te usługi corocznie nie podlega rygorom postępowania określonym w prawie zamówień 
publicznych, w szczególności w zakresie przeprowadzenia przetargu. Ponadto ustalono, 
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że Starostwo Powiatowe w Krapkowicach nie posiada regulaminu zamówień publicznych 
do 30 000 Euro ponieważ nie posiada takiego obowiązku. Niewprowadzenie takiego 
dokumentu było w ostatnich latach badane przez kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu, która nie uznała tego za uchybienie. Reasumując - obowiązek publikacji zapytania 
w tej kwestii nie wynika z żadnych przepisów ogólnie obowiązujących, ani z żadnych regulacji 
wewnętrznych. Dlatego brak publikacji nie może być uznawany za działanie podlegające 
negatywnej ocenie komisji i rady, a skarga w tym względzie jest bezzasadna. 
Ponadto w trakcie wyjaśnień ustalono, że audyt wewnętrzny prowadzony jest nieprzerwanie 
od 2011 roku przez ten sam podmiot na podstawie umowy zlecenie, która jest corocznie 
przedłużana. Na przestrzeni lat audytorzy przeprowadzający audyt wykazali się wysoką 
jakością, rzetelnością oraz w pełni profesjonalnym podejściem. Cechuje ich nie tylko wysoka 
wiedza w zakresie samorządu i przepisów prawa, ale również specyfiki Powiatu 
Krapkowickiego i jego jednostek organizacyjnych. Warto również zaznaczyć, wobec 
pojawiających się w skardze zarzutów, iż  komisja również sprawdziła warunki finansowe 
zawieranych umówi i ustaliła, że wynegocjowana przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego cena 
za usługę prowadzenia audytu wewnętrznego jest stała i niezmienna od wielu lat. 
 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności: starosta Maciej Sonik, wiceprzewodniczący rady 
Krystian Komander, starosta. 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd 

Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr VIII/84/2019, która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

c) zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023 (stanowi załącznik nr 

11 do niniejszego protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik – Kudla przedstawiła przyczyny propozycji 
zmiany składu w Komisji Rewizyjnej. 
 
Brak uwag. 
 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w 

kadencji 2018 – 2023. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr VIII/85/2019, która stanowi załącznik nr 11a do niniejszego 
protokołu. 
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d) Statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu) 

 

Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Aneta Dróżdż omówiła statut 
Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 
 
Brak uwag. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor Dróżdż oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy 

Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/86/2019, 
która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 
 

e) zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
(stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła propozycje zmian jakie 
zostały ujęte w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 
Głos zabrali w kolejności radny Krzysztof Molfa, dyrektor Bernardt, radny Molfa, dyrektor 
Bernardt. 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/87/2019, 
która stanowi załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
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f) zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła propozycje zmian jakie 
zostały ujęte w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Kinga Kaptur poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności: radny Sławomir Rowiński, dyrektor Bernardt. 
 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania 

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/88/2019, 
która stanowi załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
 

 
g) zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w przedmiotowym projekcie 
uchwały oraz zgłoszone propozycje autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik nr 15a 
do niniejszego protokołu. 
 
Brak uwag. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033. 
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W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się- uchwała Nr VIII/89/2019, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego 
protokołu. 
 
 

h) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu) 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w przedmiotowym projekcie 
uchwały oraz zgłoszone propozycje autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik nr 16a 
do niniejszego protokołu. 
 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, skarbnik. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2019 rok. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/90/2019, 
która stanowi załącznik nr 16b do niniejszego protokołu. 

 

 
i) zmiany Uchwały nr VI/53/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 

2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykup (stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), 

 
Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w przedmiotowym projekcie 

uchwały.  
Głos w dyskusji zabrali w kolejności radny Joachim Kamrad, skarbnik. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika oraz 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca rady Monika Wąsik - Kudla wobec braku dalszych uwag, pytań 
i wniosków zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

nr VI/53/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji 

obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykup. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/91/2019, 
która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 
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Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
Głos zabrali w kolejności: 
Radny Krzysztof Molfa zwrócił uwagę członków zarządu na fatalny stan przejazdu 
kolejowego w Zdzieszowicach; głos zabrał starosta oraz radny Molfa. 
Radny Joachim Kamrad zabrał głos w kwestii złej widoczności na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej z powiatową w miejscowości Smolarnia; odpowiedzi udzieliła wicestarosta. 
Radny Albert Donitza zwrócił się z pytaniem czy została rozwiązana kwestia braku połączeń 
autobusowych i co za tym idzie niemożliwości dojazdu uczniów z Gminy Walce do szkół 
powiatowych w Krapkowicach? Głos zabrali starosta i wicestarosta. 
Radny Marko Markowski zwrócił się z pytaniem dlaczego nie ma jeszcze rozbiórki „blaszka”, 
czy czekamy i dlaczego czekamy aż przedsiębiorca, który jest właścielem części budynku 
wybuduje swój sklep? Odpowiedzi udzielił starosta. 
 

Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Brak. 
 

 

Ad.11. Zamknięcie obrad.                 
 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Krapkowickiego Monika Wąsik - Kudla podziękowała radnym za przybycie i merytoryczną 
dyskusję.  
Wiceprzewodnicząca rady zamknęła obrady VIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 

                 Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Monika Wąsik - Kudla 

 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z VIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 września 2019 r. stanowi 

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


