
1 

 

Protokół Nr VI 

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. 1410 i trwały do godz. 1710. 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.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum; 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości 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 Mariusza Pieszkały oraz starosty Macieja Sonika). 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku obrad, 
który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Głos zabrała wicestarosta Sabina 
Gorzkulla - Kotzot, która poinformowała o wprowadzeniu autopoprawki do projektów  
uchwały w sprawie: 
8b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok (załącznik nr 11a do niniejszego 
protokołu), 
8c) 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 (załącznik 
nr 12a do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący rady poinformował, iż Zarząd Powiatu Krapkowickiego przedłożył nowe 
projekty uchwał: 

pkt 8d) projekt uchwały w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy 
Zdzieszowice dotyczących inicjatywy budowy bezkolizyjnych przejazdów przez linię kolejową 
E30; 
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pkt 8e) projekt uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego”. 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, 
który został przyjęty jednomyślnie w obecności 17 radnych. 

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

 
 

c) informacja o protokole z IV Sesji. 

 
Protokół z ostatniej sesji dostarczony został w postaci elektronicznej;  

� w dniu 27 kwietnia zostały naniesione poprawki (wpisane było - omyłkowo - nazwisko 
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu przy zaopiniowaniu 4 uchwal 
rady, niestety Przewodniczący komisji Sławomir Rowiński był na sesji nieobecny,  opinie 
w imieniu powyższej komisji wyrażała wiceprzewodnicząca komisji radna Monika Wąsik – 
Kudla); protokół został przesłany ponownie radnym;  

� w dniu 28 kwietnia radny Albert Macha zgłosił telefonicznie brak zapisu w protokole 
w związku z wypowiedzią radnego w sprawie 15-lecia powiatu; Biuro Rady po odsłuchaniu 
nagrania uzupełniło protokół o zapis: 
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. 

Protokół nr 5 z dnia 26 marca 2015r. Przewodniczący Rady podpisał uwzględniając zgłoszone 
uwagi. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 
a) 31 marca br. wpłynęło zaproszenie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 

z Cieszyna do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat „Programu rozwoju 
gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do roku 2020”, 

b) 2 kwietnia br. wpłynęła uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 marca 2015 r. 
w sprawie poparcia „apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia 
na terenie województwa opolskiego bazy Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego”, 
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c) 17 kwietnia br. wpłynęło zaproszenie Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury do udziału 
w sportowej majówce w dniach 1-2 maja br., 

d) 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym ze starostą Maciejem 
Sonikiem oraz Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą w sprawie poparcia działań 
Burmistrza Gogolina w kwestii budowy wiaduktu wzdłuż drogi wojewódzkiej 409, nad 
torami kolejowymi w Gogolinie, 

e) 20 kwietnia br. wpłynęło pismo Burmistrza Gogolina oraz uchwała Rady Miejskiej 
w sprawie wyrażenia poparcia dla Burmistrza Gogolina dla ww. działań, 

f) 29 kwietnia br. uchwała Rady Miejskiej ze Zdzieszowic w sprawie wyrażenia poparcia dla 
Burmistrza Zdzieszowic (w kwestii budowy wiaduktu wzdłuż drogi wojewódzkiej 409). 

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

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot zwróciła się do radnych o ewentualne pytania 
do sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
Brak pytań. 
 
 
Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu krapkowickiego za 2014 r. 

 

 Dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Kazimierz Łukawiecki 
na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił 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 Informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu krapkowickiego za 2014 r. 
 
Komentarz oraz podziękowania wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński. 
 
 
Ad.5.   Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2014 r. 

na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. 

 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Kluczniok 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 zastępcy lekarza 
powiatowego weterynarii nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali 
Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2014 r. na terenie 



4 

 

województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. Głos zabrał członek zarządu Ryszard 
Reszczyński. 
 
Komentarz oraz podziękowania wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef 
Bukowiński. 
 
 
Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu  z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. 

 
 Wicestarosta Sabina Gorzkulla - Kotzot na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła 
powyższe sprawozdanie; stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Radny Albert Macha w komentarzu do powyższego sprawozdania podniósł brak informacji 
o kosztach jakie starostwo poniosło na organizowane imprezy, najlepiej z wyszczególnieniem 
jaka impreza i koszt; radny uważa iż należy wyszczególnić jakie kluby sportowe otrzymały 
i w jakiej wysokości dotacje w ramach ustawy o sporcie. 
Radny „osobiście” uważa, że dotacje są nieuczciwie rozdysponowane, zwrócił się z pytaniem 
czy poniżej wymienione środki finansowe były również wykorzystane podczas obchodów 
15 -lecia powiatu? 

International Police Association 
Region Krapkowice 

„Zwyczaje, tradycje i przepisy bezpieczeństwa  

w Powiecie Krapkowickim. Spotkanie międzynarodowe z 

członkami IPA z różnych Państw  

w ramach 15lecia Powiatu Krapkowickiego” 

10.500,00 zł 

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 

 

„Spotkanie z partnerkami zagranicznymi w ramach 

15lecia Powiatu Krapkowickiego. Pogłębianie tradycji 

poprzez prezentację potraw regionalnych podczas 

Festiwalu Czereśni” 

8.500,00 zł 

„Nasze Dziedzictwo”  w Żyrowej 

Biesiada Kulturalno – Folklorystyczna  

„Z RODZINĄ W SERCU OPOLSZCZYZNY” 

8.500,00 zł 

Radny uważa, że środki na realizację zadań z obszaru wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej również zostały niesprawiedliwie podzielone zwracając uwagę, iż 
Klub Sportowy PILA VINCO 
Krapkowice 

Piłka Siatkowa – Od pasji do przyjaźni 6.000,00 zł 

otrzymał za dużo, a kluby 

Klub Sportowy OTMĘT                      
w Krapkowicach 

KS OTMĘT KRAPKOWICE! 80 lat KS Otmęt Krapkowice – 

tworzymy razem historię – piłka ręczna 

i piłka nożna 

7.000,00 zł 

Miejski Klub Sportowy „RUCH 
Zdzieszowice” 

Organizacja imprez o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i 

ogólnopolskim o istotnym znaczeniu 

 dla Powiatu Krapkowickiego 

4.000,00 zł 

otrzymali za mało. 
Odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień udzieliła wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot. Głos 
w powyższym temacie zabrali: radny Albert Macha, który uznał że odpowiedź przedmówcy 
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go nie satysfakcjonuje oraz wicestarosta, która zwróciła uwagę na fakt, iż w „Sprawozdaniu 
z działalności międzysesyjnej Zarządu” na bieżąco opisywane są zatwierdzone sprawozdania 
z realizacji projektów w poszczególnych obszarach. 
 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z wyjaśnieniami wicestarosty nie wnieśli uwag 
do materiału i pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Powiatu  z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. 
 
 
Ad.7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla Powiatu Krapkowickiego. 

 
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska 
– Stroka omówiła powyższy materiał; stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Radny 
Albert Macha wyraził opinię radnych klubu Mniejszości Niemieckiej popierającą problemy 
i oczekiwania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach oraz zaapelował 
do Zarządu Powiatu Krapkowickiego o rozważenie i podjęcie prób rozwiązania  problemów 
powyższej jednostki. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z wyjaśnieniami wicestarosty nie wnieśli uwag 
do materiału i pozytywnie zaopiniowali Ocenę zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla 

Powiatu Krapkowickiego. 
 

 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

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

 

a) nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 
Stroka omówiła powyższy projekt uchwały. Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem czy 
skrócona nazwa „Centrum” również obowiązywała w poprzednim statucie?, gdyż sugeruje 
aby wprowadzić skróconą nazwę „PCPR” zamiast „Centrum”. Dyrektor Beata Krzeszowska - 
Stroka w odpowiedzi poinformowała, iż jest to nazwa jeszcze z poprzedniego statutu. 
 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej radna Irena Pachowicz poinformowała, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektor PCPR-u  
Beaty Krzeszowskiej – Stroka,  nie wnieśli uwag do materiału i pozytywnie zaopiniowali 
powyższy projekt uchwały. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr VI/51/2015, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 

 
b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz szczegółowo zreferowała przedmiotowy projekt 

uchwały skupiając uwagę radnych w szczególności na wprowadzonych autopoprawkach ww. 
projekcie. 
Głos w powyższym temacie zabrał radny Albert Macha, który zwrócił się z pytaniem 
czy kwota 150.000 zł jest tylko na sporządzenie dokumentacji na budowę ronda 
w Zdzieszowicach oraz jaki będzie koszt całkowity zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową 
w Zdzieszowicach”? odpowiedzi udzieliła wicestarosta, potwierdzając. 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniami do następujących zadań: 

� Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od m. Dziedzice 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - II Etap; co oznacza „środki pochodzące 
z innych  źródeł” w kwocie 1 433 500,00 zł i jakie jest  jakie dofinansowanie? 

-Wicestarosta: 200.000 zł Gmina Strzeleczki, reszta z powyższej kwoty stanowi 
to dofinansowanie ze „schetynówki”; 

� Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki - Strzeleczki w zakresie budowy chodnika 
w miejscowości Ścigów - dz. nr 488, 118 – kwota 100.000 zł  czy jest dofinansowanie? 

-Wicestarosta: w chwili obecnej nie ma dofinansowania, za pół roku Zarząd powróci 
do rozmów ww. kwestii z Gminą Strzeleczki. 

� Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości Racławiczki - dz. nr 248 – kwota 150.000 zł – czy jest 
dofinansowanie? 

-Wicestarosta – nie ma dofinansowania. 
Radny Piotr Solloch zwrócił się z pytaniem do mecenasa czy na projekcie uchwały 
zmieniającej budżet oprócz kontrasygnaty skarbnika nie powinien podpisywać się również 
starosta czy członek Zarządu? W powyższym temacie głos zabrali w kolejności: mecenas 
Urszula Kolasińska, radny Piotr Solloch, wicestarosta, radny Piotr Solloch, wicestarosta, 
radny Piotr Solloch, przewodniczący rady (w tle radny Tomasz Świstuń), wicestarosta zgłosiła 
wniosek formalny do przewodniczącego rady o zamknięcie dyskusji w powyższym temacie. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały w wersji pierwotnej. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2015 rok. 
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W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymujący się - uchwała Nr VI/52/2015, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

c) 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, 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz szczegółowo zreferowała przedmiotowy projekt 
uchwały skupiając uwagę radnych w szczególności na wprowadzonych autopoprawkach ww. 
projekcie. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
zaopiniowali projekt powyższej uchwały w wersji pierwotnej. 

 
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 VI/53/2015, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
 

d) poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Zdzieszowice dotyczących inicjatywy 

budowy bezkolizyjnych przejazdów przez linię kolejową E30, 
 

Witold Rożałowski zapoznał radnych z inicjatywą Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
do udzielenia poparcia dla działań zarówno Gminy Gogolin jaki i Gminy Zdzieszowice 
dotyczących budowy bezkolizyjnych przejazdów przez linię kolejową E30. Wiceburmistrz 
Gogolina Krzysztof Długosz zabrał głos w powyższym temacie szczegółowo omawiając  
podjęte ww. zakresie działania Gminy Gogolin, uzasadnił potrzebę powstania bezkolizyjnych 
przejazdów na linii kolejowej przebiegającej przez Gogolin i Zdzieszowice oraz nakreślił 
dalsze plany Gminy Gogolin w powyższym temacie. 

 
Radny Albert Macha odniósł komentarz dla powyższej inicjatywy, zawnioskował o udzielenie 
osobno poparcia dla Gminy Gogolin i Gminy Zdzieszowice, po przez podjęcie 2 osobnych 
uchwał. Radny zwrócił się z pytaniem czy Gmina Gogolin zwróciła się do Sejmiku 
województwa o udzielenie poparcia dla swoich działań? W odpowiedzi wiceburmistrz 
Gogolina poinformował, że zostały takie działania podjęte. Przewodniczący rady otwarł 
dyskusję oraz udzielił głosu w kolejności radnej Heldze Bieniusie, która zwróciła uwagę 
na błędy stylistyczne w uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie, przewodniczący zwrócił się 
z pytaniem do radnego Machy czy zgłasza wniosek formalny o podział powyższego projektu 
osobno dla 2 gmin? Radny odpowiedział, że to był tylko sugestia. Wicestarosta zaapelowała 
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o podjęcie uchwały w takiej postaci jak przedstawił Zarząd. Przewodniczący rady udzielił 
głosu radnej Monice Wąsik- Kudla, która nadmieniła, iż w kwestii błędów stylistycznych nie 
mamy żadnego prawa aby interweniować lub podważać podjęte uchwały innych Rad. 

 
 Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z powyższą inicjatywą oraz jednomyślnie wyrazili 
poparcie dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Zdzieszowice dotyczących inicjatywy 
budowy bezkolizyjnych przejazdów przez linię kolejową E30. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy 

Zdzieszowice dotyczących inicjatywy budowy bezkolizyjnych przejazdów przez linię kolejową 

E30. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr VI/54/2015, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 
 

Przewodniczący rady w komentarzu do powyższego działania Rady podziękował Gminie 
Gogolin za podjęcie inicjatywy dążącej do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców całego 
powiatu. 
 

 

e) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 

województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. 

 

Witold Rożałowski szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały. Wicestarosta Sabina 
Gorzkulla  - Kotzot do uzupełniła wypowiedź przedmówcy o informację, iż w piśmie 
przewodnim do jednostek zostanie zawarta informacja, iż Powiat Krapkowicki rekomenduje 
lotnisko w Kamieniu Śląskim jako bazę LPR. 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 
iż członkowie ww. komisji zapoznali się z powyższą inicjatywą oraz jednomyślnie wyrazili 
poparcie dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 
województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. 
 

Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego”. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 
Nr VI/55/2015, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Ad.9. Interpelacje Radnych.  

 
Brak. 

 

 

Ad.10. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Radny Krystian Komander zwrócił się z wnioskiem o podawanie na sesji przyczyny 
nieobecności starosty jeżeli będzie mieć miejsce takowa sytuacja. Głos w sprawie zabrała 
wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot, radny Krystian Komander, wicestarosta, 
przewodniczący rady, radny Albert Macha. 
 
Radny Albert Macha w komentarzu do Informacji z działalności międzysesyjnej Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego nawiązał do kalendarium zarządu zastanawiając się kto zarządza 
Starostwem podczas nieobecności zarówno starosty, wicestarosty a nawet członka zarządu, 
którzy jednocześnie uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach, szkoleniach, konferencjach 
itp. W dalszej części wypowiedzi radny zwrócił uwagę na „Posiedzenie Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Krapkowickiego w związku 
z prognozowaną sytuacją meteorologiczną i wynikającą z tego koniecznością odwołania 
Środy żurowej”, zdaniem radnego już wcześniej było wiadomo, że pogoda nie będzie sprzyjać  
organizacji ww. imprezy i można było uniknąć zwoływania posiedzenia PCZK odwołując 
Środę Żurową. Głos w powyższej sprawie zabrała wicestarosta. 
Przewodniczący rady odczytał wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Sieradzu 
dotyczącego aptek, który mówi iż Rada Powiatu powinna tak ustalić dyżury aptek aby 
mieszkańcy mieli 24 godzinny dostęp do lekarstw. Przewodnicząca Komisji Doraźnej Monika 
Wąsik (komisja powołana 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 nawiązaniu do wypowiedzi 
przedmówcy przypomniała, iż powyższa komisja powróci do pracy w czerwcu 
po 2 miesięcznej przerwie, która została ogłoszona w celu sprawdzenia jak zostały wdrożone 
postanowienia z wcześniejszych posiedzeń komisji czyli akcja 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. 
 
Przewodniczący rady przypomniał, iż w dniu dzisiejszym upływa termin złożenia 
oświadczenia o stanie majątkowym wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (zgodnie z art. 25c ust. 
1-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 
ze zm.) oraz zaprosił na obchody Konstytucji 3-go Maja. 
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Ad.11. Zamknięcie obrad. 

 

 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 

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

 
 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


