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Protokół Nr LI 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 30.10.2014 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 14
10

 i trwały do godz. 17
25

. 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 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 15 radnych, 

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

uchwał (nie ma radnych: Stanisława Burkata, Genowefy Kozubek – Kopeckiej, Mariusza 

Pieszkały, Macieja Sonika).  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.  

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla - Kotzot zgłosiła wniosek o wprowadzenie 

autopoprawek z dnia 29 października 2014 r. do następujących projektów uchwał w sprawie: 

 

6d) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 

2015 – (załącznik nr 14b do niniejszego protokołu) -  w dniu 27 października br. na 

posiedzeniu  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu złożyła wniosek formalny do Zarządu 

Powiatu Krapkowickiego dotyczący zwiększenia środków finansowych na realizację 

Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi 

działalność Pożytku Publicznego. Radny Roman Chmielewski zgłosił wniosek 

o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane organizacjom, 

na zadania z następujących obszarów:  

- w obszarze zadań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – o 15.000 zł 

(względem propozycji przedłożonej w programie – 100.000,00 zł)  

- w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – o 15.000 zł 

(względem propozycji przedłożonej w programie – 90.000,00 zł) 
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6f)  zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok – załącznik nr 15a, do niniejszego 

protokołu; 

 

Wicestarosta zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o pkt 1b) Informacja 

z działalności Zarządu Powiatu Krapkowickiego w latach 2010-2014 - Radny Stanisław 

Burkat zgłosił w dniu 27 października br. przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów 

i Mienia Powiatu podczas posiedzenie ww. komisji: wniosek formalny o przygotowanie przez 

zarząd 4-letniego sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos zabrał 

w powyższym radny Albert Macha. 

 

Do obrad dołączyła radna Genowefa Kozubek - Kopecka; na Sali obrad znajduje 

się 16 radnych. 

 

 

W wyniku głosowania w obecności 16  radnych - 12 głosami za przy 4 głosach wstrzymujący 

się wprowadzono zmiany w porządku obrad o zgłoszone autopoprawki do projektów uchwał 

w sprawie: 

6d) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 

rok 2015; 

6f)      zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok (załącznik nr 14a do niniejszej 

uchwały); 

oraz rozszerzono porządek obrad o pkt:  

1b) Informacja z działalności Zarządu Powiatu Krapkowickiego w latach 2010-2014. 

 

Do obrad dołączył radny Stanisław Burkat; na Sali obrad znajduje się 17 radnych. 

 

 

Następnie przewodniczący Józef Bukowiński poddał pod głosowanie protokół z ostatniej 

sesji, do którego żaden z radnych nie zgłosił uwag -  protokół  nr L z dnia 30 września 2014 r. - 

wyniku głosowania, protokół został przyjęty w obecności 17 radnych 16 głosami za, przy 

1 głosie wstrzymujący się. 

 

 

1a) Informacja z działalności Rady Powiatu Krapkowickiego IV Kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński odniósł komentarz do powyższego materiału, 

który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego materiału. Głos w temacie zabrał radny Albert 

Macha, który w komentarzu uznał za informację zbyt skąpą i zwrócił się o uzupełnienie 

w podanych przez siebie kwestiach: 

- ile odbyło się sesji nadzwyczajnych? 

- ile posiedzeń komisji odbyło się w okresie poza sesyjnym, czyli nie na prośbę zarządu w celu 

zaopiniowania materiałów? 

-„na każdej sesji, czy prawie każdej temat zmiana budżetu był na porządku dziennym” 

- kto złożył najwięcej interpelacji w minionej kadencji? 

- brak informacji o 3-krotej zmianie władzy w osobie przewodniczącego rady. 
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W powyższym temacie decyzją przewodniczącego rady głos zabrali: radny Mirosław 

Michalak, przewodniczący rady, radny Roman Chmielewski, przewodniczący rady, 

wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot, przewodniczący rady, radny Albert Macha, radny 

Krystian Komander, radny Marek Pietruszka, radny Albert Macha, radna Genowefa Kozubek 

– Kopecka, radny Roman Chmielewski, przewodniczący rady, radny Albert Macha, 

przewodniczący rady, radny Harald Brol.  

 

Informacja z działalności Rady Powiatu Krapkowickiego IV Kadencji nie została poddana pod 

głosowanie. 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński zobowiązał Biuro Rady do uzupełnienia 

powyższej informacji o wnioski  i sugestie radnego Alberta Machy oraz rozesłanie 

dokumentu na adresy mailowe radnych. 

 

1b) Informacja z działalności Zarządu Powiatu Krapkowickiego w latach 2010-2014. 

 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot na podstawie prezentacji multimedialnej 

zapoznała radnych z 4 letnią działalnością Zarządu Powiatu Krapkowickiego; link do strony 

https://prezi.com/lxptnwn-gx6o/kadencja-2010-2014-w-powiecie-krapkowickim/ stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Głos w dyskusji nad powyższym tematem zabrali w kolejności: radny Albert Macha, radny 

Roman Chmielewski, wicestarosta, koordynator wydziału BT Szymon Woźny, radna 

Genowefa Kozubek – Kopecka, radny Harald Brol, radna Genowefa Kozubek – Kopecka, 

radny Stanisław Burkat, wicestarosta, radny Harald Brol, przewodniczący rady, radny Roman 

Chmielewski, przewodniczący rady.  

Informacja z działalności Zarządu Powiatu Krapkowickiego w latach 2010-2014 nie została 

poddana pod głosowanie. 

 

 

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

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  

 

Wicestarosta zwróciła się do radnych z prośbą o zadawanie pytań do przesłanej 

na adresy mailowe i doręczonej na sesji ww. informacji. Głos zabrał radny Harald Brol pytając 

o protokół z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem starosty 

w trakcie którego omawiano przygotowanie służb w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

wirusem Eboli. Wicestarosta poinformowała, że dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego  

Aneta Dróżdż udzieli radnemu odpowiedzi po dzisiejszej sesji. 

 

 

Ad.3.   Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia - Sprawozdanie 

z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2014 r. oraz 

informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim 

w 2014 r. 
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Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcin Misiewicz zreferował realizację zadań 

placówki medycznej za okres pierwszego półrocza 2014 roku. Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej Koryna Bernardt omówiła informację o działaniach prozdrowotnych 

i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2014 r. 

 

Radny Joachim Kamrad zwrócił uwagę na różniące się nazewnictwo poradni 

specjalistycznych w tabelach omawianej informacji. Prezes KCZ nadmienił, iż w kolejnym 

materiale będą już ujednolicone i poprawione nazwy poradni. Radny Roman Chmielewski 

zwrócił się z pytaniem o ilość personelu – pielęgniarek  oddziałów szpitalnych na dyżurach 

nocnych? Prezes Misiewicz zapewnił, że jest zgodna z wszystkimi wymogami i nie jest 

jednoosobowa. Radny Albert Macha odniósł komentarz do sprawozdania z działalności 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2014 r. Udział w dyskusji nad powyższym 

tematem wzięli w kolejności: prezes KCZ Marcin Misiewicz, radny Albert Macha, prezes KCZ 

Marcin Misiewicz (w tle radny Albert Macha), przewodniczący rady Józef Bukowiński, radny 

Harald Brol, prezes KCZ Marcin Misiewicz, radny Roman Chmielewski, przewodniczący rady, 

radny Ryszard Reszczyński. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak poinformował 

radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami do powyższej informacji nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 

zaopiniowali sprawozdanie Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacje o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2014 r. 

 

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

głosowanie Informacji o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia - Sprawozdanie 

z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2014 r. oraz informacja oraz 

informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2014 r. 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte 

w obecności 17 jednomyślnie. Przewodniczący Rady podziękował pracownikom 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 

 

Do obrad dołączył radny Mariusz Pieszkała; na Sali obrad znajduje się 18 radnych. 

 

 

Ad.4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 

szkolny 2013/2014. 

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt omówiła stan realizacji zadań 

oświatowych placówek należących do Powiatu Krapkowickiego. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Helga Bieniusa poinformowała 

radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami do powyższej informacji, nie wniesiono uwag oraz Komisja pozytywnie 

zaopiniowała materiał poświęcony realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
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Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem do dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej Pani Barbary Maicher, która udzieliła szczegółowej odpowiedzi. 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Albertowi Macha, dyrektor 

Barbarze Maicher, radnemu Joachimowi Kamradowi, dyrektor Barbarze Maicher, radnemu 

Joachimowi Kamradowi, dyrektor Barbarze Maicher. 

 

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

głosowanie  Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 

szkolny 2013/2014, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie 

zostało przyjęte w obecności 18 radnych  jednomyślnie. Przewodniczący rady złożył 

podziękowania dyrektorom placówek oświatowych Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

Ad.5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 

Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 

Krapkowickiemu. 

 

Przewodniczący rady odniósł krótki komentarz do ww. analizy oświadczeń majątkowych, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu oraz poprosił o syntetyczną 

informację w powyższym temacie wicestarostę. Na ręce starosty złożono 39 oświadczeń 

majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz 2 oświadczenia 

z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Analiza obejmuje okres od 29 listopada 2013 r. 

do 22 października 2014 r. Zgodnie z dyspozycją ustawy o samorządzie powiatowym 

podlegają przekazaniu właściwym Urzędom Skarbowym. W naszym przypadku do US 

Krapkowice, Tychy, Kędzierzyn Koźle oraz Prudnik. Oświadczenia zostały wypełnione 

starannie, kompletnie i złożone zgodnie z prawem. Nie powstało podejrzenie, że osoby, 

które je złożyły podały w nim nieprawdę lub prawdę zataiły. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 

 

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2015 r. - załącznik nr  11 do niniejszego protokołu; 

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt zapoznała radnych 

harmonogramem pracy aptek w Powiecie Krapkowickim w 2015 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak poinformował 

radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się z przedmiotowym 

projektem, z pozytywnymi opiniami burmistrzów i wójtów powiatu oraz z opinią Izby 

aptekarskiej. Przewodniczący Michalak nadmienił, iż komisja wydała jednomyślną pozytywną 

opinię dla projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 r. 
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Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Sławomirowi Rowińskiemu, 

dyrektor Korynie Bernardt, radnemu Sławomirowi Rowińskiemu, radnemu Mirosławowi 

Michalakowi.  

Przewodniczący rady zwrócił się z wnioskiem do wydziału Polityki Społecznej aby 

poinformowała wszystkie apteki o wykładaniu informacji  która z aptek pełni dyżur; głos 

zabrał w powyższym temacie radny Mirosław Michalak, dyrektor Koryna Bernardt. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 r. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymujący się - uchwała Nr LI/315/2014. 

 

 

b) ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu - załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu; 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński poinformował o oczywistej omyłce pisarskiej 

jaka wystąpiła w przedmiotowym projekcie uchwały gdzie w § 1 ust. 2   

jest: „Ustala się w 2014 r.”   

a winno być: „Ustala się w 2015 r.” 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Dorota Woźnica zapoznała radnych 

z wysokością opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz z wysokością kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. 

  

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.  

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr LI/316/2014. 
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c) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2014 r. - załącznik nr  13 do niniejszego 

protokołu; 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Krzeszowska – Stroka zreferowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Michalak poinformował 

radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi 

wyjaśnieniami, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt 

powyższej uchwały 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu w kolejności: radnemu Albertowi Macha, dyrektor 

PCPR Beacie Krzeszowskiej – Stroka, radnemu Albertowi Macha, wicestaroście Sabinie 

Gorzkulli – Kotzot. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2014 r. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr LI/317/2014. 

 

 

d) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego na rok 2015 - załącznik nr  14 do niniejszego protokołu; 

 

 

Zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł 

w komentarzu do powyższego projektu uchwały poinformowała o wprowadzonych przez 

Zarząd autopoprawkach: 

1. wyniku przeprowadzonych konsultacji autopoprawka z dnia 17 października br. 

(załącznik nr 14a do niniejszego protokołu) wprowadziła zmiany w § 9, które 

kształtują się następująco 

„Rada planuje przeznaczyć na realizację Programu w roku 2015 poprzez dotacje udzielane 

organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie środki w wysokości: 

1) 5.000,00 zł - na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 1, 

2) 100.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 2 (w obszarze zadań na rzecz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej), 

3) 90.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 3 (w obszarze kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego), 

4) 10.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt  4, 

5) 5.000,00 zł – na zadnia z zakresu określonego w § 6 pkt  5, 

6) 5.000,00 zł - na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 6.” 
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2. Zarząd w dniu 29 października br. (załącznik nr 14b) wprowadził wniosek Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu - radnego Romana Chmielewskiego o zwiększenie kwot w 

wysokości po 15.000 zł w obszarach zadań na rzecz wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej oraz w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego: 

„Rada planuje przeznaczyć na realizację Programu w roku 2015 poprzez dotacje udzielane 

organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie środki w wysokości: 

1) 5.000,00 zł - na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 1, 

2) 115.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 2, 

3) 105.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 3, 

4) 10.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt  4, 

5) 5.000,00 zł – na zadnia z zakresu określonego w § 6 pkt  5, 

6) 5.000,00 zł - na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 6.” 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Helga Bieniusa poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami 

do powyższego projektu uchwały. W wyniku podjętej dyskusji radny Roman Chmielewski, 

zgłosił wniosek formalny o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dotacje 

udzielane organizacjom, na zadania z następujących obszarów:  

- w obszarze zadań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –  

o 15.000 zł (względem propozycji przedłożonej w programie – 100.000,00 zł)  

- w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –  

o 15.000 zł (względem propozycji przedłożonej w programie – 90.000,00 zł) 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w związku ze złożeniem wniosku, który 

jednomyślnie członkowie ww. komisji poprali  - sam projekt uchwały nie został 

zaopiniowany.  

 

Udział w dyskusji nad powyższym tematem decyzją przewodniczącego rady wzięli 

w kolejności: radny Roman Chmielewski, radny Joachim Macha, wicestarosta Sabina 

Gorzkulla – Kotzot, radny Albert Macha, radny Roman Chmielewski. 

 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr LI/318/2014. 

 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok załącznik nr  15 do niniejszego 

protokołu; 

 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła jakie zaszły zmiany decyzją Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok skupiając uwagę radnych 

głównie na wprowadzonych autopoprawkach Zarządu z dnia 29 października br.  
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Komentarz do omawianego projektu uchwały odniósł radny Albert Macha; udział 

w dyskusji zabrali w kolejności: radny Joachim Kamrad, radny Albert Macha, wicestarosta.   

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.  

 

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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr LI/319/2014. 

 

 

f) 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  16 do niniejszego protokołu; 

 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot omówiła jakie zaszły zmiany decyzją Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego w wieloletniej prognozie 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 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr LI/320/2014. 

 

 

Ad.7. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty  

Krapkowickiego. 

 

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. Odpowiedzi na zapytanie radnego udzieliła wicestarosta. W powyższym punkcie porządku 

obrad głos zabrali w kolejności: radny Roman Chmielewski, radny Harald Brol, radna Helga 

Bieniusa, radny Jerzy Mikus, radny Albert Macha, wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot, 

radna Helga Bieniusa. 

 

 

Ad.8. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński poinformował radnych o otrzymaniu pisma 

Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany kategorii drogi w Kamionku (pozbawienie kategorii 

drogi powiatowej), pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący rady wyraził nadzieję, że Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu 

przekazali do Biura Rady sprawozdania z 4 letniej działalności swoich komisji. 

Przewodniczący rady odczytał list gratulacyjny Wojewody Opolskiego skierowany 

do radnych w związku z upływającą kadencją samorządu (stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński złożył serdeczne podziękowania Radnym 

Powiatu, Zarządowi Powiatu, powiatowym jednostkom organizacyjnym, pracownikom 

starostwa za minione cztery lata działalności Rady Powiatu Krapkowickiego  IV kadencji, 

za współpracę i trud włożony w kształtowanie struktur samorządowych oraz wręczył kwiaty 

pracownicom Biura Rady. Przewodniczący Bukowiński poprosił również o składanie do Biura 

Rady uwag odnośnie prowadzenia Sesji w nowej V kadencji.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej Albert Macha złożył 

podziękowania Zarządowi Powiatu oraz Radnym za  konstruktywną współpracę w minionych 

czterech latach dla dobra powiatu i jego mieszkańców, a także radny Albert Macha się do 

pracownic Biura Rady z podziękowaniami „za wzorcową współpracę”. 

 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot zaprosiła wszystkich zebranych na obchody 

związane z 96 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbędą się w dniu 

11 listopada 2014 r. 

 

Radny Roman Chmielewski oraz radna Genowefa Kozubek – Kopecka zwrócili się do 

radnych z podziękowaniami za wieloletnią współpracę w Radzie Powiatu Krapkowickiego 

żegnając się z polityką i życząc radnym dalszych sukcesów politycznych. 

 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński przypomniał radnym o planowanym na dzień 

13 listopada 2014 r. nieformalnym spotkaniu radnych w restauracji VERTIGO w Gogolinie.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 

rady zamknął obrady LI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 
 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 


