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Protokół Nr XLIV 

z nadzwyczajnej  

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 13.05.2014 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 13
10

 i trwały do godz. 14
10

. 

W Sesji uczestniczyło ogółem 17 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy i pracownicy 

starostwa powiatowego według listy obecności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

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. 

 

Ad. 1. Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich zebranych na sali obrad.  

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

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

radnych: Haralda Brola, Romana Chmielewskiego, Marka Pietruszki, Mariusza Pieszkały,  

Sławomira Rowińskiego, Dariusza Willima) oraz poinformował, iż jest to sesja zwołana 

w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Zarządu Powiatu (załącznik nr 5). Przewodniczący rady 

przestawił porządek obrad, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Do obrad dołączyli radni: Marek Pietruszka, Dariusz Willim; na Sali obrad znajduje się 15 

radnych. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) odpowiedzi na skargę; 

 

Radca Prawny Jarosław Janusz w komentarzu do powyższego projektu uchwały 

przypomniał obowiązującą w tym postępowaniu procedurę oraz uzasadnił proponowaną 

odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Głos w sprawie zabrał 

radny Albert Macha.  

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę. 

 

Radny Stanisław Burkat zgłosił wyłączenie się z głosowania. 

 

W obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, uchwała została przyjęta 12 

głosami za przy 2 głosach wstrzymujący się - uchwała Nr XLIV/289/2014, która stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok; 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik szczegółowo omówił projekty uchwał w sprawie: 

- zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r., 

- 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, 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014 

 

Do obrad dołączył radny Sławomir Rowiński; na Sali obrad znajduje się 16 radnych. 

 

Dyrektor wydziału finansowego Gabriela Osiej zreferowała wprowadzone zmiany 

do budżetu Powiatu Krapkowickiego oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które są 

konsekwencją wprowadzenia pod obrady rady projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku 2014. 

 

Do obrad dołączył radny Roman Chmielewski; na Sali obrad znajduje się 17 radnych. 

 

Przewodniczący rady otwarł dyskusję w przedmiotowej sprawie, głos zabrali w kolejności: 

radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta, 

wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot, radny Albert Macha, starosta, dyrektor wydziału 

inwestycji i mienia Aleksander Gacek (przewodniczący rady), radny Krystian Komander, 

starosta, radny Jerzy Mikus, starosta (przewodniczący rady), starosta. 

 

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 

XLIV/290/2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

c) 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; 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 

XLIV/291/2014, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014; 

 

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. 
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Komentarz do ww. projektu uchwały odniósł starosta Maciej Sonik. 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku 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 

XLIV/292/2014, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3. Zapytania Radnych nie związane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty 

Krapkowickiego. 

 

Brak uwag. 

 

Ad.4.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Starosta omówił formularz zgłoszeniowy dla tych, którzy chcą skorzystać z jednego z 500 

komputerów z Internetem w ramach projektu "Szansa na rozwój bez barier 2". 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, 

radnemu Joachimowi Kamradowi, radnemu Jerzemu Mikusowi, wicestaroście, radnemu 

Jerzemu Mikusowi, dyrektorowi Aleksandrowi Gacek, radnej Genowefie Kozubek – 

Kopeckiej. 

 

Przewodniczący rady zaproponował terminy kolejnych sesji: 

1. na dzień 28 maja 2014 r. o godz. 14-stej – sesja zwyczajna; 

2. na dzień 16 czerwca o godz. 14-stej – sesja absolutoryjna. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję oraz zamknął 

obrady XLIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


