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Protokół Nr V 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 26.03.2015 r. 

 
Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1310 i trwały do godz. 1525. 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. 

 
 
Przed otwarciem obrad Rady Powiatu Krapkowickiego odbyło się wręczenie dyplomu dla 
Pani Janiny Kos Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
za uzyskanie tytułu „Szkoła mistrza w zawodzie” (6 miejsce w kraju w zawodzie technik-
ekonomista – 100 % zdawalności); dyplom wręczała Pani Maria Nowak Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu. 
 
 
Ad.1.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum; 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości, młodzież z Gimnazjum 
ZS. im. J. Kilińskiego w Krapkowicach oraz pracowników starostwa powiatowego. 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 17 radnych, co stanowi 
wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał (nie ma 
radnych Sławomira Rowińskiego oraz wicestarosty Sabiny Gorzkulli – Kotzot). 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Do obrad dołączyła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot; na Sali znajduje się 18 radnych. 

 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku obrad, 
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Głos zabrał starosta Maciej Sonik, 
który poinformował o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.  
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c) informacja o protokole z IV Sesji. 

 
Protokół z ostatniej sesji dostarczony został w postaci elektronicznej;  
protokół nr 4 z dnia 29 stycznia 2015r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc uwag. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 
a) 4 luty br. wpłynęło zaproszenie Landrata Michaela Lieber do odwiedzin powiatu 

Altenkirchen  w dniach 18-20 marca br;  
b) 24 luty br. wystosowałem pismo do starosty z informacją o złożeniu przez radnych 

oświadczeń majątkowych w związku ze złożeniem ślubowania radnego; 
c) 24 luty br. wystosowałem pismo do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w sprawie 

obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych radnych złożonych w związku 
ze złożeniem ślubowania radnego;  

d) 3 marca br. wpłynęła pozytywna opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Opola 
w sprawie pozytywnego zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w uchwale budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok; 

e) 3 marca br. wpłynęła pozytywna opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Opola 
w sprawie pozytywnego zaopiniowania planowanej kwoty długu Powiatu 
Krapkowickiego;  

f) 11 marca br. wpłynęło pismo wojewody opolskiego w sprawie bieżącego 
monitorowania sytuacji radnych w szczególności czy któryś z radnych nie narusza 
zakazów ustawowych; 

g) 12 marca wpłynęło pismo Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika w sprawie 
wniosków do najbliższej sesji i odwołaniu skarbnika i powołaniu skarbnika – radni 
otrzymali w wersji elektronicznej na skrzynki mailowe; 

h) w dniach 18-20 marca przewodniczący rady przebywał na delegacji 
w zaprzyjaźnionym powiecie Altenkirchen na zaproszenie Landrata Michaela Lieber; 

i) 19 marca  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa przekazała protokół 
pokontrolny z przeprowadzenia kontroli w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach; 

j) 20 marca wpłynęło zaproszenie do radnych (przesłane drogą mailową) - zaproszenie 
do udziału w Turnieju Charytatywnym Piłki Nożnej „Jestem tu, bo lubię pomagać” 
w Hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2  w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7  
w dniu 18.04.2015 r. w godzinach   16.00 - 19.00 

 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

 
Starosta Maciej Sonik omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czego dotyczyły roboty budowlane w ZSZ 
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, których łączna wartość wyniosła 1 290.887,63 zł? 
Starosta w odpowiedzi poinformował, że prace zostały wykonane na portalu zgodnie 
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z zadaniem pn. „Remont zabytkowego portalu”. Głos w dyskusji w powyższym pkt zabrali 
w kolejności radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, radny Jerzy Mikus.  
 

 
Ad.4. Informacja Przewodniczącego Komisji Doraźnej. 

 
Przewodnicząca Komisji Doraźnej Monika Wąsik – Kudla przedstawiła stanowisko komisji 
powołanej uchwałą nr IV/36/2015 w sprawie powołania komisji doraźnej do ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 rok. W powyższej sprawie odbyły się dwa posiedzenia 
komisji, które zakończyły się ustaleniami aby przeprowadzić akcję doinformowania 
mieszkańców Zdzieszowic (apteki, przychodnie, poradnie zakłady koksownicze) poprzez 
ulotki, wizytówki, plakaty, media oraz dobrze oznaczone witryny aptek w informacje: 

• godzin otwarcia apteki, 

• po zamknięciu, która z aptek pełni dyżur, 

• informacja z numerem infolinii. 
 
 
Ad.5. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014. 

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumenta Małgorzata Płaszczyk – Waligórska przedstawiła 
powyższą informację, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się z wyjaśnieniami powiatowego 
rzecznika nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014. 
 
Głos zabrał radny Piotr Solloch oraz starosta Maciej Sonik. 
 
Komentarz oraz podziękowania wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński. 
 
 
Ad.6.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 

na terenie powiatu  w roku 2014. 

 
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Marek Kucharski 
na podstawie prezentacji multimedialnej omówił powyższe sprawozdanie; stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się z wyjaśnieniami Komendanta 
Straży Pożarnej nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie 
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Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu  w roku 2014. 
Głos zabrał radny Albert Macha oraz komendant. 
 
Komentarz oraz podziękowania wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński. 
 
 
Ad.7.  Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 r. oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja 

z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za rok 2014. 

 
 Komendant Policji w Krapkowicach Przemysław Ilnicki na podstawie prezentacji 
multimedialnej omówił powyższe sprawozdanie; stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
 Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się ze z wyjaśnieniami Komendanta 
Policji nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali  Sprawozdanie Komendanta 

Policji o działalności w roku 2014 r. oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie powiatu. Informacja z realizacji Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli  za rok 2014. 
 
Komentarz oraz podziękowania wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński. 
 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 
 
Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) odwołania Skarbnika Powiatu Krapkowickiego, 
 

Starosta Krapkowicki Maciej Sonik odniósł komentarz do powyższego projektu uchwały 
informując, iż pani Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego złożyła w dniu 9 lutego 
2015 r. podanie mówiące o zamiarze przejścia na emeryturę, a tym samym rozwiązaniem 
stosunku pracy z dniem 31 marca 2015 r.  

 Głos zabrała Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot, radny Albert Macha, który w imieniu 
swoim i członków Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej odniósł komentarz oraz wyraził 
podziękowania za wieloletnią współpracę.  
Komentarz oraz podziękowania wygłosił Maciej Sonik Starosta Krapkowicki oraz Józef 
Bukowiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Krapkowickiego. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr V/39/2015, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

 
Starosta Maciej Sonik wraz z przewodniczącym rady Józefem Bukowińskim wręczyli 

w imieniu pracowników starostwa oraz radnych powiatu Pani Brygidzie Gruchot kwiaty, 
upominek oraz wygłosili podziękowania za długoletnią, owocną pracę na rzecz Powiatu 
Krapkowickiego i jego mieszkańców.  

 
 

b) powołania Skarbnika Powiatu Krapkowickiego, 
 

Maciej Sonik starosta przedstawił na ww. stanowisko kandydaturę pani Ilony Adamkiewicz, 
która spełnia wymagania dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, posiada 
wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku matematyka finansowa oraz podyplomowe 
studia ekonomiczne. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy posiada ponad trzyletnią 
praktykę w księgowości pod nadzorem pani Brygidy Gruchot Skarbnika Powiatu 
Krapkowickiego. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik – Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu 
się z wyjaśnieniami pani Ilony Adamkiewicz nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Krapkowickiego. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/40/2015, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Maciej Sonik wraz z przewodniczącym rady Józefem Bukowińskim wręczyli 
w imieniu pracowników starostwa oraz radnych powiatu Pani Ilonie Adamkiewicz wiązankę 
kwiatów wraz z życzeniami wielu sukcesów w karierze zawodowej.  

 
 

c) pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej, 
 

Dyrektor wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
 Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się ze z wyjaśnieniami dyrektora 
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wydziału nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie  pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej. 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych 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 jednomyślnie - uchwała Nr V/41/2015, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 

d) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Walce, 
 

Dyrektor wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
 Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji po szczegółowym zapoznaniu się ze z wyjaśnieniami dyrektora 
wydziału nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Walce. 
Radni Albert Macha i Jerzy Mikus zwrócili uwagę na błędną nazwę w uzasadnieniu 
do powyższego projektu uchwały, gdzie jest: „wsi Walce”, a winno być „gminy Walce”.  
Głos w sprawie zabrał starosta oraz przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Walce. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/42/2015, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

 
e) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2015 r., 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z wyjaśnieniami pani Beaty Krzeszowskiej – Stroki, 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 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 powołania określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2015 r.  
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/43/2015, 

która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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f) przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017; 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z wyjaśnieniami pani Beaty Krzeszowskiej – Stroki 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 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 przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2015-2017. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/44/2015, 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 

g) określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Krapkowicki, 
 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z wyjaśnieniami inspektora wydziału Polityki 
Społecznej Henryka Miszke, nie wnieśli uwag  oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy 
projekt uchwały (1 głos wstrzymujący). 

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem jakie były kwestie sporne lub uwagi 

do przedmiotowego projektu uchwały podczas posiedzenia ww. komisji jeżeli był 1 głos 
wstrzymujący się. Wyjaśnień udzieliła przewodnicząca komisji Irena Pachowicz, a następnie 
głos zabrali w kolejności: dyrektor wydziału polityki społecznej Koryna Bernardt, 
przewodnicząca komisji Irena Pachowicz, radny Joachim Kamrad, przewodnicząca komisji 
Irena Pachowicz. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/45/2015, 

która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

 
h) zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 

iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami pani Beaty Kostyry 
dyrektora Domu Pomocy społecznej „ANNA” nie wnieśli uwag  oraz pozytywnie – 
jednomyślnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej 

„ANNA” w Krapkowicach. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/46/2015, 

która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

 
i) udzielenia dotacji na prace restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik – Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwony Jagody - Jamioł, nie wnieśli 
uwag do materiału oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.  

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji na prace 

restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Gogolinie. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/47/2015, 

która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 

Radny Dariusz Willim przekazał staroście Maciejowi Sonikowi, przewodniczącemu rady 
Józefowi Bukowińskiemu oraz do Biura Rady płyty CD z nagraniami utworów z kościoła 
w Pisarzowicach, gdzie również radni Rady Powiatu Krapkowickiego uchwałą udzielili dotacji 
na prace restauratorskie z przeznaczeniem na remont zabytkowych organów. 

 
 

j) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 
 

Skarbnik Powiatu Brygida Gruchot szczegółowo zreferowała przedmiotowy projekt uchwały 
skupiając uwagę radnych w szczególności na wprowadzonych autopoprawkach ww. 
projekcie. 
Przewodniczący rady udzielił w powyższym temacie głosu w kolejności: radnemu Albertowi 
Macha, skarbnikowi, radnemu Albertowi Macha, staroście, radnemu Albertowi Macha, 
skarbnikowi, radnemu Ryszardowi Reszczyńskiemu. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik – Kudla 

poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2015 rok. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/48/2015, 

która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 

 
k) zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023, 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik – Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji 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 zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2015 – 2023. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/49/2015, 

która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
 

l) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice, 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Monika Wąsik – Kudla 
poinformowała radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 
Głos w powyższym temacie zabrali: radny Albert Macha (zbyt skąpe uzasadnienie, brak 
odzwierciedlenia z wniosku złożonego przez wnioskodawcę; uwaga był już zgłoszona 
podczas posiedzenia komisji budżetu), starosta (w tle radny Albert Macha), radny Jerzy 
Mikus, starosta, przewodniczący rady, radny Albert Macha, przewodniczący rady. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Krapkowice. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr V/50/2015, 

która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący rady zaapelował do służb starostwa o rzetelne przygotowywanie uzasadnień 
do projektów uchwał, tak aby odzwierciedlały wnioski. 



10 

 

Ad.9. Interpelacje Radnych.  

 
Brak. 

 

 

Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Jerzy Mikus zgłosił skargę na działalność Krapkowickiego Centrum Zdrowia, 
w odpowiedzi starosta zwrócił się do radnego aby złożył ją w samym KCZ. Radny Albert 
Macha w wypowiedzi poruszył temat zbyt późnego otrzymywania sprawozdania 
z działalności międzysesyjnej zarządu, radny zadał pytanie odnośnie udziału Starosty 
Krapkowickiego, Wicestarosty Krapkowickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 
w spotkaniu w Altenkirchen na czym polegać będą plany dalszej współpracy 
międzynarodowej obu powiatów? Radny  wygłosił komentarz do wyjazdów służbowych 
starostów do Warszawy. W dalszej kolejności radny Albert Macha podniósł komentarz do 
otrzymanej odpowiedzi na zadane pytanie ile powiat wydał na obchodzone w 2014 roku 
15 lecie powiatu, a także zadał pytanie czy inne powiaty obchodziły 15-lecie tak kosztownie? 
gdyż zdaniem radnego to nie była na tyle historyczna data aby tak kosztownie ją obchodzić, 
„zapewne były źródła sponsoringowe – ale to tylko domysły” zakończył radny. Komentarz do 
powyższego odniósł starosta. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy jest plan remontu 
dróg Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok? Dyrektor Aleksander Gacek w odpowiedzi 
poinformował, że został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Krapkowickiego i jest już 
realizowany. 
 
Starosta Maciej Sonik zaprosił: 
do udziału w Targach Pracy, które odbędą się w dniu 27 marca od godz. 12-16 w hali 
im. Władysława Piechoty;  
do udziału w Jarmarku Wielkanocnym oraz obchodach Środy Żurowej zaplanowanych 
na dzień 1 kwietnia br. na boisku osiedlowym na osiedlu XXX-lecia w Krapkowicach. 
Radny Albert Macha zaprosił do udziału w „paleniu żuru” do Gwoździc na swoją posesję, 
w dniu 1 kwietnia br. w godzinach wieczornych. 
 
Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący rady złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję. Przewodniczący 
rady zamknął obrady V Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


