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Protokół Nr XLIX 

z nadzwyczajnej  

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 12.08.2014 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 14
05

 i trwały do godz. 14
25

. 

W Sesji uczestniczyło ogółem 14 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli pracownicy starostwa powiatowego oraz przedstawiciele 

mediów lokalnych 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 13 radnych, 

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

uchwał (nie ma radnych: Helgii Bieniusy,  Romana Chmielewskiego, Joachima Kamrada, 

Krystiana Komander, Mirosława Michalaka, Ryszarda Reszczyńskiego, ).  

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

na wniosek Radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu Krapkowickiego 

(załącznik nr 5) z proponowanym porządkiem obrad, który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

 Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie 

do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2014 rok oraz wniosek o wprowadzenie zmiany w kolejności 

rozpatrywania projektów uchwał w sprawie: 

2a) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok; 

2b) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. 

 

Salę obrad opuściła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot; na Sali obrad znajduje się 

12 radnych. 

 

 

Radny Albert Macha w imieniu wnioskodawców wyraził zgodę na wprowadzenie 

do porządku obrad XLIX Sesji RPK nowego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok oraz umieszczenie go jako pkt 2a) w porządku obrad, 

a projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce 

jako pkt 2b). 
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Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot oraz radny Krystian Komander; 

na Sali obrad znajduje się 14 radnych. 

 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok; 

 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zreferował wprowadzoną zmianę do budżetu 

Powiatu Krapkowickiego  wynikającą z udzielenia dotacji w wysokości 10.000 zł dla Gminy 

Walce. 

 

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 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

XLIX/306/2014; stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

b) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce;  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej przy Radzie Powiatu 

Krapkowickiego Radny Albert Macha zreferował przedmiotowy projekt uchwały;  komentarz 

w powyższym temacie odniósł Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, głos zabrali również 

w kolejności: radny Jerzy Mikus, starosta. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 

finansowej) Gminie Walce. 

 

W obecności 14 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

XLIX/307/2014; stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

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

Krapkowickiego. 

 

Brak uwag. 
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Ad.4.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z podziękowaniem do radnych Rady Powiatu za udzielenie 

pomocy finansowej, która  ułatwi najbardziej poszkodowanym mieszkańcom Gminy Walce 

(Dobieszowice i Grocholub) naprawę powstałych, w wyniku ulewy, szkód w swoich 

gospodarstwach domowych; radny podziękował również członkom Zarządu Powiatu 

za prowadzenie intensywnych działań w udzielaniu w różnorodnej formie pomocy 

poszkodowanym mieszkańcom. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję oraz zamknął 

obrady XLIX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


