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Protokół Nr XLIII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 15.04.2014 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1800. 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 list obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu  (nośnik CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 
 
Ad.1.  Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 
po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, 
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał (nie ma radnych: Helgii Bieniusy, Romana Chmielewskiego, Joachima Kamrada, 
Mirosława Michalaka). 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się o uwagi do przedłożonego porządku obrad, który 
stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu. 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił autopoprawkę z dnia 14 kwietnia br. 
do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r., która 
stanowi załącznik nr 15a do niniejszego protokołu oraz zgłosił nowe projekty uchwał z dnia 
14 kwietnia 2014 r. : 

 
e) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Walentego w Walcach; 
f) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Marcina w Strzeleczkach; 
g) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej; 
h) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Marii Magdaleny w Jasionej; 
i) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie; 
 
 

Do obrad dołączył radny Joachim Kamrad; na Sali obrad znajduje się 16 radnych. 
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Radny Albert Macha w komentarzu zwrócił uwagę głównie na obszerny materiał, który ma 
być podczas sesji zaopiniowany przez Radnych Powiatu Krapkowickiego. W odpowiedzi 
starosta poinformował między innymi, iż do końca kwietnia br. zostanie radnym przesłane 
„Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu  z organizacjami pozarządowymi 
w 2013 r.” 
 

W wyniku głosowania w obecności 16 radnych przyjęto jednomyślnie zmiany 
w porządku obrad. 

  
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z ostatnich sesji, do których 

żaden z radnych nie zgłosił uwag: 
 

a) XL z dnia 30 stycznia 2014 r.-   w wyniku głosowania, protokół został przyjęty 
w obecności 16 radnych 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się; 
 

b) XLI z dnia 7 marca 2014 r. (sesja nadzwyczajna) -   wyniku głosowania, protokół został 
przyjęty w obecności 16 radnych 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się; 
 

c) XLII z dnia 19 marca 2014 r. (sesja nadzwyczajna) -   w wyniku głosowania, protokół 
został przyjęty w obecności 16 radnych 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujący 
się; 

 
Ad.2. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego od dnia  

21.01.2014 r. do dnia 04.04.2014 r. 

 
Starosta w ramach uzupełnienia sprawozdania z działalności międzysesyjnej omówił 

przekazany materiał za okres od 5 do 14 kwietnia br., który stanowi załącznik nr 5a 
do niniejszego protokołu. 
Udział w dyskusji decyzją przewodniczącego rady wzięli w kolejności: radny Albert Macha, 
starosta, radny Albert Macha. 
 

Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 

Do obrad dołączył radny Roman Chmielewski; na Sali obrad znajduje się 17 radnych. 
 
 
Ad.3. Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 r. oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja z 

realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i  Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2013. 

 
Nadkomisarz Jarosław Żak zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach 
przedstawił ww. sprawozdanie korzystając z  prezentacji multimedialnej, która stanowi 
załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dariusz Willim 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 r. 
oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 
Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 
Porządku Publicznego i  Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2013. 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Albertowi Macha, nadkomisarzowi 
Jarosławowi Żak, radnemu Haraldowi Brol, nadkomisarzowi Jarosławowi Żak 
 
 

Do obrad dołączyła radna Helga Bieniusa; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 
 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 r. 
oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 
Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 
Porządku Publicznego i  Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2013, które stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu. Dokument w obecności 18 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 
Ad.4.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na 

terenie powiatu w roku 2013. 

 
Mł. bryg. Marek Kucharski Komendant PPSP w Krapkowicach przedstawił ww. 

sprawozdanie korzystając z  prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 7a do 
niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dariusz Willim 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych na terenie powiatu w roku 2013. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na 
terenie powiatu w roku 2013, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Dokument w obecności 18 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 
Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2013 r. 

  
Kazimierz Łukawiecki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 

przedstawił ww. informację korzystając z  prezentacji multimedialnej, która stanowi 
załącznik, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dariusz Willim 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Krapkowickiego za 2013 r. 
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Tomasz Sokołowski 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału i 
pozytywnie zaopiniowali Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Krapkowickiego za 2013 r. 
 

Salę obrad opuścił radny Harald Brol; na Sali pozostało 17 radnych. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Krapkowickiego za 2013 r., która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Dokument 
w obecności 17 radnych przyjęto jednomyślnie. 

 
Ad.6. Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2013 r.  

na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. 

 
Piotr Klucznik Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach przedstawił ww. 

informację korzystając z  prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 9b do 
niniejszego protokołu.  

 
Piotr Klucznik Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach przygotował dla radnych 

dodatkowo „Sprawozdanie z realizacji  zadań Inspekcji Weterynaryjnej  na terenie powiatu 

krapkowickiego w 2013 roku”, które  było przedmiotem prac 2 komisji: Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz stanowi 
załącznik nr 9a do niniejszego protokołu.  
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag 
do materiału i pozytywnie zaopiniowali Informację z działania organów Inspekcji 
Weterynaryjnej prowadzone w 2013 r. na terenie województwa opolskiego - Powiat 
Krapkowice. 
 

Na salę obrad powrócił radny Harald Brol; na Sali znajduje się 18 radnych. 
 
 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dariusz Willim 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali Informację z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej 
prowadzone w 2013 r. na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Informacji z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone 
w 2013 r. na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice, które stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu. Dokument w obecności 18 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 
Ad.7. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2013. 
 

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach 
szczegółowo zapoznała radnych z ww. sprawozdaniem. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Stanisław Burkat poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag 
do materiału i pozytywnie zaopiniowali Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2013. 
 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Krystianowi Komander, 
rzecznikowi, radnemu Mariuszowi Pieszkale, rzecznikowi. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 
2013, które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Dokument w obecności 
18 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 

Ad.8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Krapkowickiego. 
 

Beata Krzeszowska – Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Krapkowicach omówiła ww. ocenę. 
 
Głos w dyskusji decyzją przewodniczącego rady zabrali w kolejności: radny Roman 
Chmielewski, dyrektor PCPR Beata Krzeszowska – Stroka, radny Roman Chmielewski, 
dyrektor PCPR Beata Krzeszowska – Stroka, radny Roman Chmielewski, starosta Maciej 
Sonik, radny Roman Chmielewski, radny Joachim Kamrad, starosta, dyrektor PCPR Beata 
Krzeszowska – Stroka. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu 
Krapkowickiego. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu 
Krapkowickiego, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Dokument 
w obecności 18 radnych przyjęto jednomyślnie. 
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Ad.9. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli  

za 2013 rok. 

 
Radny Marek Pietruszka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zreferował przedmiotowe 
sprawozdanie. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na błąd w dacie - jest wpisany 2013 rok, a powinno 
być: 
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2012 r. 
Rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Pietruszka uznał ww. kwestię jako uchybienie 
formalne tzw. oczywista omyłka pisarska. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie 

kontroli  za 2013 rok, które stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Dokument 
w obecności 18 radnych przyjęto jednomyślnie. 
 

Salę obrad opuścił radny Marek Pietruszka;  
na Sali obrad pozostało 17 radnych. 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 
 
Ad.10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa; 

 
Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia zreferował przedmiotowy projekt 
uchwały. 
Głos w dyskusji zabrał radny Jerzy Mikus oraz dyrektor IM A. Gacek 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisław 
Burkat poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLIII/280/2014, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2014 r.; 

 
Koryna Bernardt Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówiła konieczność 

wprowadzenia zmian do rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego w 2014 roku. 

 
Przewodniczący rady udzielił głosu w dyskusji w kolejności: radnemu Albertowi Macha, 
dyrektor K. Bernardt, radnemu Joachimowi Kamrad, staroście, radnemu Romanowi 
Chmielewskiemu, dyr. K. Bernardt, radnemu Mariuszowi Pieszkała, dyr. K. Bernardt 
(przewodniczący rady), staroście. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2014 r. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr XLIII/281/2014, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r.; 

 
Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego zapoznała radnych z wprowadzonymi 

w dniu 14 kwietnia br. przez Zarząd Powiatu autopoprawkami (stanowi załącznik nr 15a) 
oraz omówiła jakie zaszły zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.  

 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli w kolejności: radny Roman 
Chmielewski, starosta, radny Roman Chmielewski, starosta, radny Joachim Kamrad, dyrektor 
IM Aleksander Gacek. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2014 rok. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XLIII/282/2014, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

d) zmiany uchwały nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023; 

 
Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego omówiła jakie zaszły zmiany 

w przedmiotowym projekcie uchwały oraz poinformowała o zmianie redakcyjnej zgłoszonej 
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na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu przez radnego Alberta Macha do 
omawianego projektu uchwały rady - w załączniku nr 2 – w objaśnieniach w pkt 2) 
Był zapis: 
2016 - 2020 – 159.000 zł 
A ma być: 

W latach od 2016 do 2020 – po 159.000 zł rocznie. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji nie wnieśli uwag do materiału 
i pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2013 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2014-2023. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XLIII/283/2014, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

e) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. 

Walentego w Walcach; 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla  - Kotzot omówiła projekty uchwał od 10e) 
do 10i). 
 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na niepełny zapis w projekcie uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Jasionej w gdzie zdaniem radnego w §1 powinno znaleźć się dodatkowo słowo 
„kościoła” : 
 
„Udziela się dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jasionej w kwocie 
10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych, 00/100) z przeznaczeniem na wymianę pokrycia 
dachowego filialnego zabytkowego „kościoła” pw. Św. Mikołaja w Żyrowej.” 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński uzupełnił zapis ww. 
projekcie o brakujące słowo oraz poinformował, że głosowanie nad projektami uchwał od 
10e) do 10i) zostanie przeprowadzone oddzielnie dla każdego z projektu uchwał. 
Głos w dyskusji zabrał radny Dariusz Willim. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie 
dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Walentego w Walcach. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr XLIII/284/2014, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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f) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. 

Marcina w Strzeleczkach; 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marcina w Strzeleczkach. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLIII/285/2014, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 

g) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. 

Jana Chrzciciela w Dobrej; 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie 
dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLIII/286/2014, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 

h) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. 

Marii Magdaleny w Jasionej; 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie 
dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jasionej wraz ze zgłoszoną 
autopoprawką polegającą na uzupełnieniu o słowo „kościoła”. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLIII/287/2014, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 

i) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie; 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr XLIII/288/2014, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.11. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty  

Krapkowickiego. 

 
Salę obrad opuścił radny Mariusz Pieszkała;  

na Sali pozostało 16 radnych. 
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Udział w dyskusji decyzja przewodniczącego rady wzięli w kolejności: radny Jerzy Mikus, 
starosta Maciej Sonik, radny Joachim Kamrad, dyrektor wydziału IM Aleksander Gacek, 
starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, 
wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot, starosta, dyrektor wydziału IM Aleksander Gacek, 
radny Roman Chmielewski, wicestarosta, radny Jerzy Mikus, dyrektor wydziału IM 
Aleksander Gacek, radny Harald Brol, starosta. 
 

Starosta Maciej Sonik zobligował dyrektora wydziału IM Aleksandra Gacek do przesłania 
drogą elektroniczną radnemu Jerzemu Mikusowi uchwałę Nr 1037/2014 Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 lutego 2014 r.  w sprawie opracowania planu prac związanych 
z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2014 roku. 

 
Ad.12. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radny Albert Macha złożył w wersji papierowej Przewodniczącemu Rady Józefowi 

Bukowińskiemu zapytanie skierowane do Zarządu Powiatu Krapkowickiego, które stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zaprosił zebranych na obchody Środy Żurowej na dzień 
16 kwietnia br. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o terminie do 30 kwietnia br. na składanie 
oświadczenia o stanie majątkowym oraz złożył wszystkim zebranym Życzenia z okazji 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


