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Protokół Nr XLVIII 

z nadzwyczajnej  

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 29.07.2014 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 14
10

 i trwały do godz. 14
50

. 

W Sesji uczestniczyło ogółem 12 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli pracownicy starostwa powiatowego 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. 

 

Ad. 1. Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

przywitał wszystkich zebranych oraz stwierdził, że w obradach bierze udział 11 radnych, 

co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 

uchwał (nie ma radnych: Helgii Bieniusy, Stanisława Burkata, Romana Chmielewskiego, 

Mirosława Michalaka, Mariusza Pieszkały, Ryszarda Reszczyńskiego, Macieja Sonika,  

Dariusza Willim).  

Przewodniczący rady poinformował, iż jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, 

na wniosek Zarządu Powiatu (załącznik nr 5). Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach – Otmęcie; 

 

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla – Kotzot zreferowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Do obrad dołączyli radny Roman Chmielewski, na Sali obrad znajduje się 12 radnych. 

 

Przewodniczący rady otwarł dyskusję na powyższy temat oraz udzielił głosu w kolejności: 

radnemu Albertowi Macha, wicestaroście Sabinie Gorzkulli – Kotzot, która zgłosiła oczywistą 

omyłkę pisarską w uzasadnieniu gdzie było: „W dniu 15.01.2014 r.” (...), a winno być: 

„W dniu 20.06.2014 r.” (…) oraz przeprosiła za zaistniałą sytuację; głos zabrał radny Albert 

Macha. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla 
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Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach – 

Otmęcie. 

W obecności 12 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

XLVIII/303/2014; stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok; 

 

Dyrektor wydziału finansowego Gabriela Osiej zreferowała wprowadzone zmiany 

do budżetu Powiatu Krapkowickiego. 

 

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

radny Albert Macha, wicestarosta, radny Albert Macha (w tle radny Joachim Kamrad), 

wicestarosta, radny Albert Macha, wicestarosta, radny Albert Macha, wicestarosta, radny 

Albert Macha, radny Harald Brol, wicestarosta, radny Joachim Kamrad.  

 

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 12 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymujący się  - uchwała XLVIII/304/2014; stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

c) zmiany uchwały nr XXV/194/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  

21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

 

Dyrektor wydziału finansowego Gabriela Osiej zreferowała wprowadzone zmiany 

do wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w otwartej dyskusji w kolejności: radnemu Joachimowi 

Kamradowi, wicestaroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, wicestaroście, radnemu 

Albertowi Macha, radnemu Joachimowi Kamradowi, wicestaroście, radnemu Joachimowi 

Kamradowi ( w tle Przewodniczący Rady), wicestaroście.  

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/194/2012 Rady 

Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

W obecności 12 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 2 głosach 

wstrzymujący się  - uchwała XLVIII/305/2014; stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

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

Krapkowickiego. 

 

Brak uwag. 

 

Ad.4.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Radny Albert Macha zwrócił się z zapytaniem o koszt (kalkulację) organizacji obozu 

piłkarskiego dla zawodników rocznika 2000 i młodszych z klubów piłkarskich w Powiecie 

Krapkowickim i Altenkirchen.  Wicestarosta przyjęła „ustnie” złożone zapytanie i zobligowała 

wydział do udzielenia radnemu odpowiedzi w formie pisemnej. 

Radny Jerzy Mikus nawiązał w wypowiedzi do obecnie prowadzonych prac przy wykaszaniu 

poboczy przy drogach powiatowych. Dyrektor wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek 

poinformował, iż wykaszanie obejmuje szerokość pasa na 1,5 a w miejscach newralgicznych 

do 3 m szerokości; jesienią odbędzie się 3 wykaszanie trwa na poboczach; głos zabrał radny 

Jerzy Mikus. 

Radny Harald Brol zwrócił się z pytaniem kiedy rozpocznie się proces rekultywacji 

trawnika bocznego boiska na Stadionie Miejskim w Otmęcie po obchodach 15-lecia Powiatu 

Krapkowickiego? Szczegółowej odpowiedzi udzieliła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot; 

udział w dyskusji na powyższym tematem wzięli w kolejności: radny Harald Brol, 

wicestarosta, radny Harald Brol, wicestarosta, radny Harald Brol. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie udzielona odpowiedź na pismo, 

które złożył w starostwie w dniu 10 czerwca 2014 r. Wicestarosta poprosiła radnego 

o pozostanie po sesji i zostanie ta sprawa sprawdzona. 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem o kolejny termin sesji, gdyż radny obawia się, 

że 3 miesięczna przerwa w obradach spowoduje natłok informacji na sesjach wrześniowej 

i październikowej, czyli na koniec kadencji. Zdaniem radnego Sławomira Rowińskiego 

frekwencja obecnej sesji zaświadcza o tym, że procedowanie nad uchwałami w okresie 

letnim jest błędem. Przewodniczący rady przypomniał, że Rada pracuje zgodnie 

z uchwalonym planem pracy, który nie przewiduje w miesiącach lipcu i sierpniu posiedzeń, 

jednakże jeżeli wpłynie wniosek wraz z projektami uchwał wówczas sesja zostanie w trybie 

nadzwyczajnym zwołana. Przewodniczący poinformował również, że kolejna sesja 

planowana jest na dzień 25 września br. oraz w październiku. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję oraz zamknął 

obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


