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Protokół Nr L 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 30.09.2014 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1510 i trwały do godz. 1750. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 19 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 §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, 
po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, 
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał (nie ma radnego Romana Chmielewskiego). 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.  
Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zgłosił wniosek o wprowadzenie autopoprawek z dnia 

30 września 2014 r.  do następujących projektów uchwał: 
 

6f)      w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok; 
6g) 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. 

 
Starosta zgłosił propozycję ściągnięcia z porządku obrad projektu uchwały rady 6a) 
w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej. Starosta 
w komentarzu przypomniał, iż w dniu 29 września br. odbyła się sesja Rady Gminy 
w Gogolinie na której radni nie podjęli uchwały intencyjnej przyjmującej drogę pozbawioną 
kategorii powiatowej w Gminie Gogolin w miejscowości Kamionek argumentując, 
iż w pierwszej kolejności chcieliby otrzymać grunty pod ww. drogą (pkt 6c w porządku obrad 
„L” Sesji RPK). Przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem do radnych czy utrzymać 
w porządku obrad pkt 6a czyli projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie 
gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej. Głos zabrali w kolejności starosta Maciej Sonik,  
radny Albert Macha, radny Krystian Komander, starosta (w tle radny Joachim Kamrad, radny 
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Krystian Komander), starosta. W związku z powyższym radni zdecydowali nie zdejmować 
z porządku obrad projektu uchwały z nr 6a.  
 
W wyniku głosowania w obecności 18 radnych przyjęto 16 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujący się wprowadzono zmiany w porządku obrad – zgłoszone autopoprawki 
do projektów uchwał w sprawie: 
6f)      zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok (załącznik nr 14a do niniejszej 

uchwały); 
6g) 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 
(załącznik nr 15a do niniejszej uchwały). 

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

żaden z radnych nie zgłosił uwag: 
 

a) XLVII z dnia 16 czerwca 2014 r. - w wyniku głosowania, protokół został przyjęty 
w obecności 18 radnych 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się; 
 

b) XLVIII z dnia 29 lipca 2014 r. (sesja nadzwyczajna) - wyniku głosowania, protokół 
został przyjęty w obecności 18 radnych 16 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujący 
się; 
 

c) XLIX z dnia 12 września 2014 r. (sesja nadzwyczajna) - wyniku głosowania, protokół 
został przyjęty w obecności 18 radnych 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujący 
się; 

 
 
Ad.2.  Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  
 

Starosta Maciej Sonik w powyższym pkt porządku obrad poinformował o przygotowaniu 
Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2014 – 2020. Dokument na obecnym 
etapie jest właściwie skończony. Umożliwia czytelnikom zapoznanie się z zasadniczymi 
zagadnieniami dotyczącymi powiatu. Zawarto w nim informacje na temat obecnego stanu, 
czyli punktu wyjściowego, zrobiono też diagnozę i zapisano cele. W związku z powyższym 
starosta zaproponował rozesłanie radnym projektu strategii oraz zwołanie posiedzenia 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapraszając pozostałych 
radnych w celu podjęcia dyskusji nad ww. materiałem. Głos zabrał radny Harald Brol. 
 

 

Ad.3. Informacja w zakresie dróg powiatowych. 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot przedstawiła sprawozdanie w zakresie dróg 

Powiatu Krapkowickiego korzystając z prezentacji multimedialnej; stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
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Radny Albert Macha w komentarzu do Informacji w zakresie dróg powiatowych zwrócił 
uwagę na brak zbiorczego zestawienia kosztów na poszczególne zadania drogowe dla każdej 
z gmin oraz porównania w stosunku do pozostałych gmin Powiatu Krapkowickiego. 
 

Do obrad dołączył radny Roman Chmielewski; na Sali obrad znajduje się 19 radnych. 
 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot w odpowiedzi poinformowała, iż radni otrzymają 
szczegółową analizę na najbliższą sesję Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

Salę obrad opuścił radny Dariusz Willim; na Sali pozostało 18 radnych. 
 
Przewodniczący rady zabrał głos w powyższej sprawie oraz w kolejności w dyskusji 
uczestniczyli: radny Albert Macha, starosta, radny Jerzy Mikus, który zwrócił się do Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego o przygotowanie zbiorczej informacji z wykonania inwestycji 
na drogach powiatowych za okres 2010-2014. Wicestarosta w odpowiedzi przekazała, 
iż wydział merytoryczny przygotuje takową informację dla radnych. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie Informacji w zakresie dróg powiatowych, która stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte w obecności 18 jednomyślnie. 
Przewodniczący Rady podziękował pracownikom Wydziału Inwestycji i Mienia oraz 
zarządowi Powiatu za wykonanie inwestycji na drogach Powiatu Krapkowickiego. 
 
 

Ad.4. Sprawozdanie za I półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie 

kontroli. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Pietruszka przedstawił Radnym Powiatu 
Krapkowickiego powyższe sprawozdanie. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na fakt, iż zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej 
powinny się odbyć oprócz Zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego 

za 2013 r. co najmniej trzy inne kontrole. Głos w powyższym temacie zabrali w kolejności: 
przewodniczący komisji Marek Pietruszka, radny Joachim Kamrad; radny Albert Macha 
zwrócił się z wnioskiem formalnym o ogłoszenie  przerwy w obradach. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 

W trakcie przerwy w obradach pracownice Biura Rady poprawiły w materiałach radnych, 
numerację uchwał, tak aby była zgodna z porządkiem obrad gdzie faktycznie powinno być: 

c) = a) oraz d) = b). 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej Albert Macha odniósł komentarz do  Sprawozdania za I półrocze 

z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli, w dalszej kolejności głos zabrał 
przewodniczący ww. komisji Marek Pietruszka, radny Krystian Komander, radny Sławomir 
Rowiński, przewodniczący rady, radny Sławomir Rowiński, radny Roman Chmielewski, 
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przewodniczący rady, radny Krystian Komander, radny Sławomir Rowiński, starosta (w tle 
radny Krystian Komander) przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie Sprawozdania za I półrocze z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie 

kontroli, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało 
przyjęte w obecności 18 radnych  - 12 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujący się. 
 
 

Ad.5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2014. 
 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła Informację o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze roku 2014 (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 8a 

do niniejszego protokołu). 
 
Radny Albert Macha dokonał słownej analizy omawianego dokumentu, komentarz 
do wypowiedzi przedmówcy odniósł starosta. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału, a także 
nie zaopiniowali Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2014. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2014, która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte w obecności 
18 radnych - 12 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujący się. 
 
 
Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej; 

 
Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia zreferował projekty uchwał 

od 6a) do 6d), gdyż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozbawienia dróg 
w Kamionku i Łowkowicach kategorii drogi powiatowej i nadanie im kategorii drogi gminnej 
konieczne jest uregulowanie stanu prawnego gruntów, na których znajdują się 
przedmiotowe drogi. Pozbawienie dotychczasowej kategorii, co do zasady jest możliwe 
jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie 
i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, 
z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej 
następuje więc zgodnie z treścią art. 6a ust. 2 wymienionej ustawy w porozumieniu 
z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta, na 
obszarze którego przebiega droga i zarządów sąsiednich powiatów. Do pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej wyżej wymienionych dróg Zarząd Powiatu uzyskał wszystkie wymagane 
opinie i uzgodnienia. 
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Przewodniczący Rady przypomniał radnym o prowadzonych w 2011 roku wyjazdowych 
posiedzeniach objazdowych drogi tzw. „ wizjach lokalnych”, które miały na celu sprawdzenie 
stanu dróg powiatowych, a omawianie powyższych projektów uchwał jest konsekwencją 
wniosków zgłoszonych przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Stanisław 
Burkat poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi wyjaśnieniami dla powyższych projektów uchwał, nie wnieśli uwag 
do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali: projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi 
na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowe; projekt uchwały w sprawie 
pozbawienia drogi na terenie gminy Strzeleczki kategorii drogi powiatowej; projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Gogolin; projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki. 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Krystianowi Komander, staroście, 
radnemu Joachimowi Kamrad, staroście. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin 

kategorii drogi powiatowej. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr L/308/2014, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

b) pozbawienia drogi na terenie gminy Strzeleczki kategorii drogi powiatowej, 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Strzeleczki 

kategorii drogi powiatowej. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr L/309/2014, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Gogolin; 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

na rzecz Gminy Gogolin. 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr L/310/2014, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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d) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki; 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Strzeleczki. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr L/311/2014, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
 

e) zmiany uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 

r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym 

jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego 

uprawnionych; 

 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot poinformowała radnych o wprowadzeniu zmian 

w powyższej uchwale, które wynikają z konieczności dostosowania jej do zmiany przepisów  
w zakresie pomocy de minimis, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014r. 
Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis. 

 
Radny Albert Macha zwrócił uwagę na błąd merytoryczny w uzasadnieniu 

do powyższego projektu uchwały, głos w sprawie zabrała skarbnik. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym 

jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego 

uprawnionych. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr L/312/2014, która stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 
 
 

f) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok; 

 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła jakie zaszły zmiany decyzją Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok skupiając uwagę radnych 
głównie na zgłoszonych autopoprawkach. 
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Komentarz do omawianego projektu uchwały odniósł Starosta Krapkowicki Maciej Sonik; 
głos w dyskusji decyzją przewodniczącego rady zabrali w kolejności: radny Albert Macha, 
starosta, radny Harald Brol, starosta, 
 
 

Salę obrad opuścił radny Joachim Kamrad; na Sali pozostało 17 radnych. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze 
szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz 
pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały.  
Głos w dyskusji zabrali: radny Albert Macha, starosta (w tle radny Albert Macha), starosta. 
 

 

Salę obrad opuściła radna Genowefa Kozubek - Kopecka; na Sali pozostało 16 radnych. 
 
 

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 16 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 6 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr L/313/2014, która stanowi załącznik nr  14 do niniejszego 
protokołu. 
 
 

g) 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; 

 
 

Salę obrad opuścił starosta Maciej Sonik; wróciła radna Genowefa Kozubek - Kopecka; 
na Sali pozostało 16 radnych. 

 
 
Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła jakie zaszły zmiany decyzją Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023. Radny Albert Macha  
przeanalizował referowany przez przedmówcę materiał. 
 

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. 
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W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 6 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr L/314/2014, która stanowi załącznik nr  15 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Ad.7. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty  

Krapkowickiego. 

 
Głos w powyższym pkt obrad zabrali w kolejności: radny Harald Brol, wicestarosta, 

dyrektor Aleksander Gacek. 
Radny Roman Chmielewski zwrócił się z „przypominajką” o koszt przygotowania obchodów 
15-lecia Powiatu Krapkowickiego, które odbyło się w  dniach 14-15 czerwca 2014 r. 
Radny Albert Macha zwrócił się do starosty z pytaniem czy wyjazd do Stanów Zjednoczonych 
był w ramach wykonywanych obowiązków służbowych? Głos w powyższym temacie zabrali 
w kolejności: starosta, radny Albert Macha, starosta (w tle radny Albert Macha), starosta.  
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem o drogę w Dobieszowicach, odpowiedzi udzielił 
starosta; głos zabrali: radny Jerzy Mikus, starosta. 
Radny Harald Brol wystąpił z pytaniem o zakresem prac w ogrodzie sensorycznym 
czy dotyczą one również płotu? odpowiedzi twierdzącej udzieliła wicestarosta. 
 
 
Ad.8. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Radny Roman Chmielewski zwrócił się do radnych z apelem o obdarzaniu się 

wzajemnym szacunkiem teraz w okresie przedwyborczym. Głos w powyższym temacie 
zabrali w kolejności: przewodniczący rady, starosta, radny Roman Chmielewski.  

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot zaprosiła wszystkich zebranych na obchody Dnia 

Edukacji Narodowej oraz wernisaż prac radnej Genowefy Kozubek – Kopeckiej  w dniu 
14 września br. w Zdzieszowicach. 
 

Starosta przypomniał o propozycji zwołania posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapraszając pozostałych radnych w celu 
podjęcia dyskusji nad projektem założeń do strategii Powiatu Krapkowickiego. 
 

Radny Harald Brol zgłosił propozycję wprowadzenia do budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2015 rok rozbudowania parkingu przy budynku przychodni na ulicy 
Szkolnej w Krapkowicach. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński przypomniał Przewodniczącym Komisji Stałych 
Rady Powiatu o przygotowaniu sprawozdań z 4 letniej działalności swoich komisji, 
poinformował o kolejnej sesji, którą planuje zwołać na dzień 30 października 2014 r.  

 
Przewodniczący wygłosił gratulacje i podziękowania dla Burmistrza Gogolina Joachima 

Wojtali przypominając radnym, iż Gmina Gogolin została nagrodzona w Europejskim 
Konkursie Odnowy Wsi.  Nagroda została przyznana za całościowy, zrównoważony i zgodny 
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z tegorocznym mottem – „Lepiej żyć” -  rozwój wsi i znakomitą jakość tego procesu. (UWAGA 

koniec nagrania). Radny Albert Macha przypomniał radnym, iż w obecnej kadencji na obrady 
Rady Powiatu Krapkowickiego byli zapraszani w celu uhonorowania listem gratulacyjnym 
i kwiatami „zasłużeni” mieszkańcy z Powiatu Krapkowickiego i słusznym byłoby zaprosić 
również burmistrza Gogolina. Komentarz udzielili starosta Maciej Sonik oraz wicestarosta 
Sabina Gorzkulla – Kotzot potwierdzając przyjęty zwyczaj. 

 
 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady L Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


