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Protokół Nr IV 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 29.01.2015 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1415 i trwały do godz. 1800. 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.  

 
Przewodniczący rady poinformował, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. Komisarz Wyborczy 

w Opolu pan Paweł Mehl wydał postanowienie w sprawie obsadzenie mandatów radnych. 
W okręgu wyborczym nr 1 właściwym dla wyboru Rady Powiatu Krapkowickiego wstępuje 
na wakujący mandat Pan Albert Macha kandydat z listy nr 13 KWW Mniejszość Niemiecka, 
który w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 16 listopada br. uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów i nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu; postanowienie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Przewodniczący rady zwrócił się do pana 
Alberta Macha o złożenie ślubowania, co uczynił: 
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – tak mi dopomóż Bóg”. 
 

Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 
 

Salę obrad opuściła wicestarosta Sabina Gorzkulla Kotzot; na sali pozostało 18 radnych. 
 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu. Głos zabrała radna Monika 
Wąsik – Kudla, która zwróciła uwagę, na brak w porządku obrad między innymi punktów: 
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„złożenie ślubowania”, „stwierdzenie quorum”  czy „przyjęcie protokołu” co zdaniem radnej 
powinno stanowić odrębne pkt w porządku obrad, a nie być „zamknięte” w „sprawach 
regulaminowych”. Przewodniczący rady przyjął zgłoszone uwagi i przypomniał radnym, 
że w dniach 10 oraz 11 luty br. odbędzie się szkolenie dla radnych, na którym zostanie 
poruszona kwestia tworzenia porządku obrad rady powiatu. 
 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokołu z ostatniej sesji, do którego 
żaden z radnych nie zgłosił uwag; protokół nr II z dnia 29 grudnia 2014 r. w wyniku 
głosowania, został przyjęty w obecności 18 radnych jednomyślnie. 
 
 

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

 
Starosta Maciej Sonik omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi 

załączniki nr 7 do niniejszego protokołu oraz  uzupełnił sprawozdanie o deklarację jaką złożył 
Wójt Strzeleczek Marek Pietruszka w sprawie przebudowy drogi powiatowej O1207 
na odcinku  Smolarnia-Dziedzice dotyczącą współfinansowania ww. inwestycji w kwocie nie 
mniejszej niż 200.000 zł. 

 
Na salę obrad powróciła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot; na Sali znajduje się 

19 radnych. 
 
 

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie           

Krapkowickim za 2014 rok (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Starosta w komentarzu przypomniał, iż w celu realizacji ustawowych zadań Starosty 
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 
określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
została powołana Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego nr AO.120.8.2013 z dnia 
30 stycznia 2013 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Radny Albert Macha, w komentarzu 
do powyższego sprawozdania wygłosił swoją negatywną opinię. 
 
 

Ad.4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).. 

 

Pracownik wydziału Polityki Społecznej Henryk Miszke przypomniał, iż corocznie 
ustawodawca wymaga złożenia i przedstawienia radzie powyższego sprawozdania. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się z materiałem, nie wnieśli uwag  oraz pozytywnie – 
jednomyślnie zaopiniowali Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 
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Radny Krystian Komander zwrócił uwagę, że poprzednie sprawozdanie nie zostało poddane 
przez przewodniczącego rady pod głosowanie oraz zgłosił wniosek o przystąpienie 
do głosowania Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, które stanowiło pkt 3 w porządku obrad. 
Przewodniczący rady wyjaśnił, ze nie ma podstawy prawnej, która wskazywałaby 
konieczność podjęcia głosowania nad powyższymi sprawozdaniami, czy informacjami. Głos 
w dyskusji decyzją przewodniczącego rady zabrali w kolejności mecenas Urszula Kolasińska, 
starosta Maciej Sonik, przewodniczący rady, starosta, mecenas, przewodniczący rady, radny 
Krystian Komander, który podtrzymał opinię wyrażającą konieczność głosowania nad 
sprawozdaniami czy informacjami. Radny Albert Macha zwrócił uwagę, iż powinno 
postępować się zgodnie z  „regulaminem pracy rady”, w odpowiedzi głos zabrał starosta, 
który zwrócił uwagę na fakt, iż rada nie posiada powyższego dokumentu, w dalszej 
kolejności głos zabrali: mecenas, radny Krystian Komander, starosta, radna Monika Wąsik-
Kudla, przewodniczący rady, starosta; Przewodniczący rady zadecydował nie powracać do 
poprzedniego sprawozdania w celu poddania go pod głosowanie oraz nie podejmować w 
głosowaniu obecnego materiału oraz poprosił radnych o przyjście na zorganizowane 
szkolenie dla radnych, na którym zostanie poruszony temat przyjmowania lub nie 
w głosowaniu materiałów innych niż projekty uchwał Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok,  

 
Radny Albert Macha odniósł komentarz do powyższego projektu uchwały, konkludując 

wnioskiem o wprowadzenie zmiany przeniesienia tematu z października: Informacja 

o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie z działalności 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2015 r. oraz informacja o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2015 r.) na miesiąc, w którym 
nie zaplanowano ramowych posiedzeń rady -  sierpień, gdyż zdaniem radnego nie potrzebna 
jest 2 miesięczna przerwa letnia. 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie wniosek radnego, który 
został w obecności 19 radnych odrzucony: 11 głosów przeciwko, 6 głosów za, 2 głosy 
wstrzymujący się. 
 
Głos w dyskusji nad proponowanym planem pracy Rady na 2015 rok w kolejności zabrali: 
starosta Maciej Sonik, radny Albert Macha, starosta, radny Ryszard Reszczyński, wicestarosta 
Sabina Gorzkulla – Kotzot, radna Monika Wąsik – Kudla, radny Joachim Kamrad, starosta, 
radny Krystian Komander, starosta, radny Joachim Kamrad, mecenas Urszula Kolasińska, 
przewodniczący rady, radny Krystian Komander, przewodniczący rady, starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego 

na 2015 rok. 
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W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr IV/30/2015, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

b) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa poinformowała, ze plan kontroli radni 

otrzymali  w wersji elektronicznej w dniu 30 stycznia 2014 r. 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem dlaczego wszystkie kontrole maja taki sam 
zakres i dotyczą tylko placówek oświatowych powiatu? Przewodnicząca komisji Helga 
Bieniusa w komentarzu poinformowała iż zaplanowane kontrole procedur konstruowania 
budżetu w jednostkach organizacyjnych podległych powiatowi na podstawie analizy planów 
finansowych na rok 2015 zostały zaplanowane przez wszystkich członków komisji i radni 
mieli czas aby się zapoznać z przedstawiona propozycją, a komisja rewizja ma zamiar 
rozpocząć kontrole od tematów które są znane dla członków komisji, w kolejnych latach 
działalności komisji rewizyjnej będą podejmowane kontrole o innej tematyce. Głos 
w powyższym temacie zabrali w kolejności: radny Joachim Kamrad, przewodnicząca komisji 
Helga Bieniusa, starosta, radny Albert Macha, przewodnicząca komisji Helga Bieniusa. 
 

Salę obrad opuścił starosta Maciej Sonik; na sali pozostało 18 radnych. 
 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr IV/31/2015, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 

Na salę obrad powrócił starosta Maciej Sonik; na sali znajduje się 19 radnych. 
 
 

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 

mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego, 

 
Pracownik wydziału Polityki Społecznej Henryk Miszke nadmienił, iż podjęcie uchwały 

wynika ze zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie. 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z materiałem, nie wnieśli uwag  oraz pozytywnie – 
jednomyślnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
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ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu 

Krapkowickiego. 

 

W obecności 19 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr IV/32/2015, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 

d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2015 r., 

 
Starosta Maciej Sonik zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2, gdzie przesunięto o 1 dzień 

dyżury aptek w Krapkowicach. Tomasz Mierzwa inspektor wydziału Polityki Społecznej 
nadmienił, iż konieczność podjęcia uchwały wynika z otwarcia nowej apteki 
w Zdzieszowicach – „JANTAR II” co powoduje zmianę dyżurów. Starosta uzupełnił wypowiedź 
przedmówcy o  informację pozytywnej opinii z Izby Aptekarskiej i 4 gmin powiatu, Gmina 
Zdzieszowice wydała opinię negatywną.  

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się z materiałem, nie wnieśli uwag  oraz pozytywnie – 
jednomyślnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

 
Radna Monika Wąsik – Kudla w komentarzu zaapelowała o rozważenie propozycji 

wydłużenia godzin otwarcia aptek w Zdzieszowicach, gdyż stan obecny nie spełnia oczekiwań 
mieszkańców. W powyższym temacie dyskusji udział wzięli w kolejności: starosta, radna 
Monika Wąsik – Kudla, starosta, przewodniczący rady, radna Monika Wąsik- Kudla, radny 
Krystian Komander.  

Starosta zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy projekt 
uchwały rady dotyczący powołania komisji doraźnej dotyczącej dyżurów aptek 
w Zdzieszowicach. Głos zabrali radny Jerzy Mikus, starosta, radny Krystian Komander, 
starosta, przewodniczący rady, starosta, przewodniczący rady, wicestarosta Sabina Gorzkulla 
– Kotzot, pracownik Tomasz Mierzwa. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 
do rozpatrzenia harmonogramu dyżurów aptekarskich w Zdzieszowicach, który zostanie 
włączony jako pkt 5g.   
W wyniku głosowania wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty 18 głosami za 
przy 1 głosie wstrzymujący się. 
 

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 19 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 4 głosach 

wstrzymujący się oraz 3 głosach przeciwko - uchwała Nr IV/33/2015, która stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu. 



6 

 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
 
 

Po wznowieniu obrad radny Albert Macha wyraził chęć przystąpienia do prac w komisjach 
Rady Powiatu Krapkowickiego oraz zgłosił wniosek formalny do Przewodniczącego Rady 
Józefa Bukowińskiego o rozszerzenie porządku obrad o kolejne 2 projekty uchwał w sprawie: 
1. uzupełnienia składu komisji rewizyjnej  
2. uzupełnienia składów osobowych komisji stałych 
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński przychylił się do wniosku radnego Alberta Machy  
i poddał pod głosowanie wniosek  o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe projekty 
uchwały w powyższych sprawach, które stanowić będą pkt 5h i 5i. 
W wyniku głosowania wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty 18 głosami 
za przy 1 głosie wstrzymujący się. 

 
 

e) uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok,  
 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż procedowanie nad projektem 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok odbędzie 
się zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXVIII/209/2010 w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. 

1. Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot w komentarzu przedstawiła główne założenia 
projektu budżetu na 2015 rok; Starosta Krapkowicki Maciej Sonik poinformował 
o pozytywnej opinii do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok wyrażonej 
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

2. Przewodniczący rady zwrócił się do radnych o zapoznanie się z opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej załączonymi do - otrzymanej - dokumentacji oraz zwrócił się do 
Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego by wyrazili w imieniu 
członków komisji opinię nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2014 rok. 

3. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniach w dniach 12 i 26 stycznia 
pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok i  nie wnieśli 
wniosek do ww. projektu uchwały (wraz z autopoprawkami). 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt budżetu na 2015 rok (wraz z autopoprawkami). 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt budżetu na 2015 rok (wraz z autopoprawkami). 

4. Starosta poinformował, iż nie wpłynęły wnioski komisji stałych rady powiatu. 
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5. Przewodniczący rady odczytał zgłoszony przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie 
uwzględniony w projekcie budżetu wniosek radnych Mniejszości Niemieckiej, który stanowi 

załącznik nr 14a do niniejszego protokołu. 
6. Starosta Maciej Sonik poinformował o włączonych do projektu budżetu 

autopoprawkach oraz odniósł komentarz do powyższego wniosku radnych Mniejszości 
Niemieckiej przypominając, iż regulamin dotacji celowych na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęty Uchwałą nr XI/69/2011 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. przewiduje możliwość dofinansowania 
inwestycji polegających na wymianie starego kotła grzewczego na ekologiczny oraz 
na zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w wysokości 
do 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł (dla osób fizycznych). Z racji 
dużej ilości wniosków złożonych w roku 2013 (146 wniosków) Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o wypłacie dofinansowania wnioskodawcom w wysokości 20% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych, jednocześnie nie przekraczając kwoty 2000 zł.  W związku z powyższym 
w roku 2014 dotację otrzymało 111 wnioskodawców z I klasy planowanego do uzyskania 
efektu ekologicznego (zakup kolektorów słonecznych oraz wymiana starego kotła 
węglowego na gazowy) na łączną kwotę 164 155,22 zł.  Do dofinansowania pozostało jeszcze 
11 wniosków z klasy I oraz 20 wniosków z II klasy planowanego do uzyskania efektu 
ekologicznego. 

7. W dyskusji nad projektem budżetu na 2015 rok udział wzięli w kolejności: radny Piotr 
Solloch, radny Albert Macha, starosta. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
 

 

Po wznowieniu obrad głos został udzielony radnemu Albertowi Macha, który odniósł 
komentarz w wielu aspektach do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r.; 
w odpowiedzi na złożone zarzuty wobec działań Zarządu w odniesieniu do projektu 
powyższego budżetu głos zabrał starosta. Radny Jerzy Mikus wycofał wniosek radnych 
Mniejszości Niemieckiej Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 

Salę obrad opuścił radny Tomasz Świstuń; na sali pozostało 18 radnych. 
 

 
8. Starosta zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie 1 głosowania dla wszystkich 

zgłoszonych i omówionych propozycji  autopoprawek Zarządu. W wyniku głosowania 
wniosek przyjęto 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycje autopoprawek Zarządu, które 
w obecności 18 radnych zostały przyjęte 11 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujący się 
1 głosie przeciwko. 

9. Brak wniosków. 
10. Przewodniczący rady Józef Bukowiński zarządził głosowanie projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, która w obecności 
18 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujący się 1 głosie 
przeciwko - uchwała Nr IV/34/2015, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Salę obrad opuścił radny Dariusz Willim; na sali pozostało 17 radnych. 
 
 

f)   uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023, 
 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot w komentarzu wprowadziła radnych 
do przedmiotowego projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 

poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniach 12 stycznia oraz 
26 stycznia br. zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli 
uwag do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 
Salę obrad opuścił radny Mariusz Pieszkała; na sali pozostało 16 radnych. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2015-2023. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 4 głosach 
wstrzymujący się oraz 1 głosie przeciwko - uchwała Nr IV/35/2015, która stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 

g)  powołania komisji doraźnej do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 r. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński zwrócił się do radnych o podawanie kandydatur 

do powyższej komisji. Starosta zgłosił: 
radną Monikę Wąsik – Kudla – radna wyraziła zgodę;  
przewodniczącego rady Józefa Bukowińskiego – wyraził zgodę 
członka zarządu Wojciecha Kowalskiego – radny nie wyraził zgody 
radną Helgę Bieniusa – radna wyraziła zgodę 
radnego Krystiana Komander – radny wyraził zgodę. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, dalszych propozycji 
kandydatur zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 

do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2015 r. w wyżej wymienionym składzie osobowym. 
 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr IV/36/2015, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. 
 
 

h)   powołania komisji rewizyjnej w kadencji 2014 – 2018, 
 

Na wniosek radnego Alberta Macha o włączenie jego osoby  do składu osobowego komisji 
rewizyjnej przewodniczący rady po uprzednim pozytywnym głosowaniu włączył powyższy 
projekt uchwały rady do porządku obrad oraz poinformował, że obecnie obowiązująca 
uchwała zostanie uchylona. Głos w powyższym temacie zabrała przewodnicząca komisji 
rewizyjnej  Helga Bieniusa oraz mecenas Urszula Kolasińska. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej w kadencji 2014 – 

2018. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr IV/37/2015, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 
 
 

i) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 

w kadencji 2014 – 2018; 

 
Radny Albert Macha wyraził chęć przystąpienia do składu osobowego komisji budżetu, 

finansów i mienia powiatu. W związku z powyższym przewodniczący rady włączył) 
po uprzednim pozytywnym głosowaniu) powyższy projekt uchwały rady do porządku obrad 
oraz poinformował, że obecnie obowiązująca uchwała zostanie uchylona. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2014 – 2018. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr IV/38/2015, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
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Ad.6. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty 

Krapkowickiego. 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy wpisaliśmy się jako Powiat do protestu 

zbiorowego Związku Powiatów Polskich w sprawie „kart pojazdów”; na jakim etapie jest 
proces w chwili obecnej oraz o jaką kwotę się sądzimy? 
Sekretarz Powiatu Henryk Małek w odpowiedzi poinformował, iż sprawa kart pojazdów jest 
nadal w toku - obecnie w sądzie „odwoławczym” i trwać ten proces będzie zapewne jeszcze 
wiele miesięcy. Starosta zobowiązał Sekretarza Henryka Małek do udzielenia odpowiedzi 
w wersji pisemnej. 
 

Salę obrad opuścili radni: Helga Bieniusa, Piotr Solloch; na sali pozostało 14 radnych. 
 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem ile powiat wydał na obchodzone w 2014 roku 
15 lecie powiatu. Starosta zadeklarował pisemne udzielenie odpowiedzi na powyższe. 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu sekretarzowi, który nawiązał do wcześniej zadanego 
pytania radnego Albert Machy w sprawie kart pojazdu.  
 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z zapytaniem jakie są obecnie „losy” budynku 
po zlikwidowanym Powiatowym Zarządzie Dróg? Budynek został przeznaczony pod 
wynajem; wynajęta jest część pomieszczeń dla Uniwersytety III Wieku, z części magazynowej 
korzysta wydział Inwestycji i Mienia Starostwa; ze względu na umiejscowienie blisko 
cmentarza w chwili obecnej poszukiwane są rozwiązania na przeznaczenie budynku -  
poinformował starosta. 
 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy ogłoszony przetarg na tzw. 
„Alzheimera” wiąże się z faktem, iż mamy nabywcę? Dodatkowo radny wykazał 
zainteresowanie kwotą 16.000 zł przeznaczoną na dworactwo metodyczne nauczycieli. 
Starosta poinformował, że jest to rozliczenie dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 
stanowi dla powiatu jedyną kwotę na powyższy cel. W odniesieniu do przetargu starosta 
poinformował, iż jest to ostatni przetarg na obecnym operacie szacunkowym, rozmowy 
z ewentualnymi nabywcami trwają, jednakże nie ma jeszcze żadnej pewnej propozycji 
kupna. 
 

Radny Albert Macha zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie przed następną sesją zmian 
w porządku obrad i przesunięcie punktu dotyczącego Zapytania Radnych niezwiązane 

z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Krapkowickiego na początek obrad  – 
bezpośrednio po Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego. Głos w sprawie zabrał starosta oraz przewodniczący rady, radna Monika 
Wąsik – Kudla, starosta.  
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Ad.7. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 
Przewodniczący rady przypomniał radnym o zaplanowanym szkoleniu radnych, które 

odbędzie się w dniach 10 i 11 lutego 2015 r. w starostwie w Sali nr 100; będzie potrącenie 
z diety radnego za ww. szkolenie w kwocie ok 35-40 zł;  ramowy program szkolenia wraz 
z godzinami zostanie rozesłany na adresy mailowe radnych; przewodniczący zwrócił 
się do radnych o zapoznanie się z wydawnictwem, które każdy z radnych otrzymał  celach 
edukacyjnych przed szkoleniem oraz o przygotowanie pytań czy problemów 
do szkoleniowca. 

 
Starosta przypomniał o zaproszeniu jakie radni otrzymali na koncert chóru 

z partnerskiego Altenkirchen ku pamięci w nawiązaniu do trudnej przeszłości i Obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu, który odbędzie się w dniu 31 stycznia br. 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Otmęcie na godzinę 19:00. 
Starosta do uzupełnił wypowiedź przedmówcy w kwestii szkolenia informując, że szkolenie 
jest organizowane wspólnie z radymi rady Miejskiej z Krapkowic oraz zaapelował 
do przewodniczących komisji stałych aby na ten czas zwołali posiedzenia komisji. 

 
 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

 


