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Protokół Nr VIII 

z Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 25.06.2015 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1410 i trwały do godz. 1545. 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 
18 radnych, co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania 
wiążących uchwał (nie ma starosty Macieja Sonika). 
 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są wnioski do przedłożonego porządku 

obrad, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Wicestarosta Sabina Gorzkulla - Kotzot poinformowała o wprowadzonych autopoprawkach 
z dnia 22 i 25 czerwca 2015 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2015 rok  
Przewodniczący rady poinformował, iż  Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 22 czerwca 
br. przedłożył nowe projekty uchwał, które włączył do porządku obrad jako pozycje: 
4g)    projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Pod naszym niebem”; 
4h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Krapkowickiego za 2014 rok; 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 25 czerwca przedłożył kolejne projekty uchwał, które 
Przewodniczący Rady Józef Bukowiński włączył do porządku obrad jako pozycje: 
4i) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie 
Krapkowice; 
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4j) projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Samorządu Województwa 
Opolskiego;  

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad o nowe projekty 
uchwał w sprawie: 

� przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Pod naszym niebem”, 
� zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok, 
� udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice, 
� wystąpienia z apelem do Samorządu Województwa Opolskiego. 

 
który został przyjęty jednomyślnie w obecności 18 radnych (stanowi załącznik nr 4a 
do niniejszego protokołu). 

 
c) informacja o protokole z VII  Sesji, 

 
Protokół z ostatniej sesji dostarczony został w postaci elektronicznej;  
protokół nr 7 z dnia 28 maja 2015r. Przewodniczący Rady podpisał nie wnosząc uwag. 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 
a) w dniu 1 czerwca br. wpłynęło zaproszenie do udziału w XV  Krapkowickim Przeglądzie 

Muzyki Chrześcijańskiej  - przegląd odbył się w dniu 6 czerwca; 
b) w dniu 8 czerwca br. spełniając wymóg ustawowy wystosowałem pismo do Starosty 

Krapkowickiego i przekazałem kopie oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu 
Krapkowickiego za 2014 rok; 

c) w dniu 11 czerwca spełniając wymóg ustawowy wystosowałem pismo do naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Krapkowicach i przekazałem oświadczenia majątkowe radnych 
wraz z kopiami zeznań podatkowych za rok 2014;  

d) w dniu 15 czerwca br. wpłynęło ZAPROSZENIE do dyskusji panelowej: „NIE dla mowy 
nienawiści!” na dzień 18.06.2015; zaproszenie otrzymali Państwo na adresy mailowe; 

e) w dniu 18 czerwca wpłynęła Uchwała Nr 267/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium; stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu; Uchwała Nr 181/2015 z dnia 28 kwietnia br. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii 
dla sprawozdania Zarządu Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu Powiatu 
Krapkowickiego za 2015 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

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

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
Głos w powyższym punkcie obrad sesji zabrał radny Albert Macha oraz Wicestarosta 
Krapkowicki Sabina Gorzkulla – Kotzot. 
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Ad.4. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 r., 
 

Brak uwag. 
 

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.  

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Maciej Lisicki poinformował radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. zapoznali 
się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, nie wnieśli uwag oraz pozytywnie 
przy 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowali projekt powyższej uchwały. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 

iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu również zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami skarbnika Ilony Adamkiewicz, nie wnieśli uwag do materiału oraz pozytywnie 
– jednomyślnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 r. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr VIII/57/2015, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 

b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego, 
 

Przewodniczący rady przypomniał o wpłynięciu pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Przewodniczący rady Józef Bukowiński zabrał także głos informując radnych,  że w dniu 
23 czerwca br. wpłynęło pismo Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej Rady Powiatu 
Krapkowickiego z informacją o założeniu w dniu 22 czerwca br. powyższego klubu 
w 7 osobowym składzie, a na przewodniczącego klubu został wybrany radny Albert Macha. 
 

Przewodniczący Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej  Rady Powiatu Krapkowickiego 
radny Albert Macha w imieniu swoim oraz członków klubu wygłosił opinię z realizacji 
budżetu Powiatu za 2014 rok przez Zarząd poprzedniej kadencji. Radny zwrócił uwagę 
na mocno skorygowane dochody i wydatki, zwłaszcza wydatki majątkowe (7% wykonania 
do wersji pierwotnej budżetu) fiasko sprzedaży nieruchomości przy ul. Piastowskiej, wygłosił 
krytyczny komentarz dla działań Zarządu Powiatu w związku z brakiem  inicjatywy na środki 
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finansowe do  budowy Zakładu Opieki Leczniczej (fiasko działań w związku z pozyskaniem 
funduszu norweskich). Radny Macha  przypomniał radnym  o inwestycji sprzed 5 laty, czyli 
rozbudowie szpitala i środkach finansowania. 
Członkowie Klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej wydali negatywną opinię dla realizacji 
budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok przez Zarząd i wstrzymają się od głosu przy 
udzielaniu absolutorium zakończył radny Albert Macha. 
 

Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot odniosła komentarz do wypowiedzi przedmówcy 
oraz zwróciła się z prośbą do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 
 
Radny Albert Macha poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja br. 
podczas głosowania związanego z zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok 2 członków komisji rewizyjnej będących 
członkami Klubu Mniejszości Niemieckiej wstrzymało się od głosu oraz odniósł komentarz 
do wypowiedzi wicestarosty. 
 
Głos w dyskusji w powyższym temacie zabrali w kolejności wicestarosta Sabina Gorzkulla – 
Kotzot, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helga Bieniusa, wicestarosta. 
 
Przewodniczący rady przypomniał, że uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium rada 
powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 
 

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.  

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Krapkowickiego. 

 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta 11 głosami za przy 7 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr VIII/58/2015, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla- Kotzot w imieniu członków Zarządu poprzedniej oraz obecnej 
kadencji podziękowała radnym za udzielenie absolutorium i okazanie zaufania dla dalszych 
prac. 
 
Członek Zarządu Wojciech Kowalski wręczył kwiaty oraz złożył gratulacje wicestaroście 
Sabinie Gorzkulli – Kotzot  i Skarbnikowi Powiatu Ilonie Adamkiewicz. 
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c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 

 
Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła pierwotny projekt budżetu oraz wymieniła 

zmiany jakie zostały wprowadzone w dniu 22 oraz 25 czerwca br. podczas posiedzeń Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego. 

 
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 pierwotny projekt uchwały – przed autopoprawkami.  

 
Radny Albert Macha zwrócił się z pytaniem o zakres prac w związku z remontem  

nawierzchni parkingu przed budynkiem przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. Parking przylega 
do drogi gminnej remontowanej przez Gminę Krapkowice oraz czym będzie wyłożony, gdyż 
zdaniem radnego w chwili obecnej jest w tym miejscu „nieprzyjemny” asfalt. Wicestarosta 
poinformowała, że będzie nowy asfalt.  
Głos w dyskusji nad powyższym tematem zabrali w kolejności wicestarosta Sabina Gorzkulla 
– Kotzot (w tle przewodniczący rady oraz radny Albert Macha), wicestarosta, radny Ryszard 
Reszczyński. 

 
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 11 głosami za przy 7 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr VIII/59/2015, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 
Radny Piotr Solloch przypomniał, że na poprzedniej sesji poruszono problem poszerzenia 
parkingu przed budynkiem Krapkowickiego Centrum Zdrowia przy ulicy Szkolnej 
w Krapkowicach, Zarząd stał na stanowisku, iż nie będzie w chwili obecnej takowych prac 
zwłaszcza, że mieszkańcy pobliskich bloków korzystają z ww. miejsc parkingowych. Radny 
zwrócił się z pytaniem czy nie ma możliwości przy okazji obecnego remontu nawierzchni 
poszerzyć teren i postawić znaki, że są to miejsca parkingowe tylko dla pacjentów 
przychodni. Wicestarosta poinformowała, że prace remontowe będą przeprowadzone 
na istniejącym parkingu, a znaki są postawione. 
 
 

d)  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 zreferowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Brak uwag. 
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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.  

 
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 VIII/60/2015, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

 

e) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice, 
 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła potrzebę udzielenia dotacji dla Gminy Zdzieszowice 
z przeznaczeniem w formie dofinansowania do małego wozu strażackiego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Jasionej. 

 
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.  

 
Radny Joachim Kamrad zwrócił się z prośbą o przygotowywanie bardziej rozbudowanych 

uzasadnień do projektów uchwał dotyczących udzielania dotacji, zwłaszcza o informację jaki 
udział % będzie stanowić udzielana pomoc finansowa. Wicestarosta przychyliła się do prośby 
radnego. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Zdzieszowice. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/61/2015, 

która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 

 
 

f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii                        

pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim, 
 

Iwona Jagoda – Jamioł dyrektor wydziału rozwoju i współpracy zreferowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Sławomir Rowiński 
poinformował radnych, iż członkowie ww. komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
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wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu, wnieśli wniosek do zarządu o zwiększenie dotacji o 5.000 
zł oraz zaopiniowali powyższy wniosek jednomyślnie. 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot w imieniu Zarządu Powiatu poinformowała, 

że wniosek nie został przyjęty. 
 

Radny Albert Macha jako parafianin szczegółowo omówił  wygląd ołtarza kościoła pw. św. 
Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim, zakres i plan prac 
konserwatorskich, kosztorys i dofinansowania oraz zwrócił się do radnych o przychylność. 

Głos w dyskusji nad powyższym projektem uchwały zabrali w kolejności: wicestarosta 
(w tle radny Albert Macha), przewodniczący rady, wicestarosta, przewodniczący rady. 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego 

w Rogowie Opolskim. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/62/2015, 

która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 

g) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Pod naszym niebem”,  
 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł zapoznała radnych 
z przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy strona czeska dołączy się do projektu?, nie 

odpowiedziała dyrektor; radny Joachim Kamrad zwrócił się o wyjaśnienie czy projekt 
zakończy się w roku bieżącym czy w przyszłym? Wicestarosta udzieliła szczegółowych 
wyjaśnień oraz poinformowała, że w 2015 roku projekt będzie zakończony. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Pod naszym 

niebem”. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/63/2015, 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 

Salę obrad opuścił radny Jerzy Mikus; na Sali pozostało 17 radnych. 
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h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2014 rok, 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicza przypomniała radnym, że zgodnie z ustawą z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości bilans skonsolidowany podlega zatwierdzeniu przez 
Radę Powiatu Krapkowickiego; dodatkowo poinformowała, iż skonsolidowany bilans 
Powiatu Krapkowickiego, obejmujący oprócz bilansu jednostek budżetowych Powiatu 
Krapkowickiego również bilans Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o. 
w Krapkowicach został sporządzony metodą konsolidacji pełnej polegającej na sumowaniu 
w pełnej wartości poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki 
dominującej i jednostek zależnych po dokonaniu niezbędnych wyłączeń. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Krapkowickiego za 2014 rok. 
 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/64/2015, 

która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 

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

Aleksander Gacek dyrektor wydziału inwestycji i mienia omówił powyższy projekt 
uchwały. 

 
Na salę obrad powrócił radny Jerzy Mikus; na Sali znajduje się 18 radnych. 

 
 
Radny Jerzy Mikus zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość aby na parkingu postawić 

znaki informujące, że są to miejsca tylko dla pacjentów przychodni? Wicestarosta 
poinformowała, że miejsca są odpowiednio oznakowane. 

 
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 VIII/65/2015, 

która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

 

j) wystąpienia z apelem do Samorządu Województwa Opolskiego, 
 

Szczegółowych wyjaśnień do przedmiotowego projektu uchwały udzielił Witold 
Rożałowski dyrektor Gabinetu Starosty. 
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Radny Jerzy Mikus zwrócił uwagę na bardzo skromną treść apelu oraz uzasadnienia, radny 
uważa, że ww. dokumenty powinny zawierać dużo więcej informacji oraz przypomniał 
o apelu z poprzedniej sesji, który był bogaty we wszelkie niezbędne zdaniem radnego 
informacje. 
Wicestarosta zwróciła się do radnego Mikusa o przygotowanie rozwiniętego apelu oraz 
zaproponowała ogłoszenie przerwy w obradach rady. 
Głos w dyskusji nad powyższym tematem zabrali w kolejności: przewodniczący rady, radny 
Jerzy Mikus, wicestarosta, przewodniczący rady, wicestarosta (w tle radny Jerzy Mikus), 
radny Albert Macha, radny Tomasz Świstuń, wicestarosta. 

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

głosowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Samorządu Województwa 

Opolskiego. 
 
W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr VIII/66/2015, 

która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.5. Interpelacje Radnych.  

Brak. 

 
 

Ad.6. Zapytania, wolne wnioski. 

 
Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot rozdała wydrukowany „Projekt założeń do strategii 
rozwoju powiatu krapkowickiego do roku 2020”. 
Wicestarosta podziękowała pracownikom starostwa za wykonywaną pracę na rzecz Powiatu 
Krapkowickiego, a tym samym Rada okazała zaufanie i udzieliła absolutorium zarządowi 
Powiatu. 
 
Radna Helga Bieniusa złożyła podziękowania do zarządu Powiatu za udział w „Żyrowiku 
2015”.  
 
Przewodnicząca Komisji Doraźnej  Monika Wąsik – Kudla poinformowała, że trwa akcja 
doinformowywania mieszkańców Zdzieszowic w sprawie godzin otwarcia aptek oraz 
zadeklarowała powrót do pracy komisji w okresie jesiennym o ile będzie takowa potrzeba.  
Przewodniczący Rady przychylił się do wypowiedzi przedmówcy oraz do uzupełnił, że temat 
godzin otwarcia aptek zapewne powróci podczas ustalania harmonogramu pracy aptek 
w Powiecie Krapkowickim na 2016 rok. Radni otrzymali kserokopie odpisów wyroków sądów 
w powyższej sprawie. Głos w temacie aptek zabrała wicestarosta. 
 
Radny Albert Macha poinformował o tzw. „kartce z kalendarza” – 28 czerwca 2010 r. odbyło 
się otwarcie nowego skrzydła szpitala. 
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Radny Jerzy Mikus w imieniu mieszkańców Brożca podziękował za budowę chodnika oraz 
zwrócił się z pytaniem czy zakończono cząstkowe remonty dróg. Wicestarosta w odpowiedzi 
poinformowała, że zakończono. 
 
 
Ad.7. 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 VIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 


