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Protokół Nr IX 

z zwołanej w trybie nadzwyczajnym 

 Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 10.09.2015 r. 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 

Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1605 i trwały do godz. 1640. W Sesji 

uczestniczyło ogółem 16 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 

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

wiążących uchwał (nie ma radnych: Macieja Lisickiego, Krystiana Komander, Mariusza 

Pieszkały, Sławomira Rowińskiego). 

 

 

b) przedstawienie porządku obrad, 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o ewentualne wnioski do przedłożonego porządku obrad, 

który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik 

poinformował o wprowadzeniu autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 września 2015 r. 
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Ad.2. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie: 

 

a) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany, bez obowiązku dokonywania dopłat, 

nieruchomości pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Gminą Krapkowice; 

 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia zreferował przedmiotowy 

projekt uchwały informując między innymi,  iż planowane jest dokonanie zamiany pomiędzy 

Powiatem Krapkowickim a Gminą Krapkowice  w następujący sposób: 

1) Powiat Krapkowicki przeniesie na Gminę Krapkowice prawo własności nieruchomości 

położonej w Krapkowicach oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 141/4 z k.m.8 o powierzchni 0,0005 ha  

2) Gmina Krapkowice przeniesie na Powiat Krapkowicki prawo własności nieruchomości 

położonej w Krapkowicach opisanej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako 

działka nr 275/6 z k.m.5 o powierzchni 0,0185 ha. 

Przewodniczący rady udzielił w powyższym temacie głosu w kolejności: staroście, 

radnemu Albertowi Macha, staroście.  

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany, 

bez obowiązku dokonywania dopłat, nieruchomości pomiędzy Powiatem Krapkowickim 

a Gminą Krapkowice. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr IX/67/2015, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

b) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Krapkowice; 

 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek poinformował, iż w związku 

z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozbawienia drogi nr 1835 O kategorii drogi 

powiatowej i nadanie jej kategorii drogi gminnej konieczne jest uregulowanie stanu 

prawnego gruntów, na których znajduje się przedmiotowa droga.  Droga ta przebiega przez 

miejscowość Kórnica i nie spełnia warunków drogi powiatowej. Starosta w uzupełnieniu 

do przedmówcy wyjaśnił definicję drogi powiatowej. Przewodniczący rady przypomniał, 

o odbytych komisjach objazdowych drogi Powiatu Krapkowickiego w 2011 roku i wnioskach 

radnych aby pozbywać się kategorii drogi powiatowej tych dróg, które nie spełniają 

wymagań. Radny Jerzy Mikus zwrócił się z prośbą o załącznik graficzny obrazujący, które 

to są drogi. Wicestarosta Sabina Gorzkulla – Kotzot poinformowała, że duża mapa powiatu 

znajduje się w wydziale Inwestycji i Mienia. Głos w dyskusji nad powyższym zabrali 

w kolejności: przewodniczący rady, starosta, radny Jerzy Mikus. Radny Albert Macha zwrócił 

uwagę na nieprawidłowy gramatycznie zapis w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu 

uchwały: „W związku z powyższym proponuje się darowanie jej na rzecz Gminy Krapkowice 

z przeznaczeniem na cel publiczny pod drogi publiczne.” Uznając, iż określnie „jej” jest mało 

adekwatne i mało wyraźne do całokształtu zapisu; głos zabrał starosta. 
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Przewodniczący rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

na rzecz Gminy Krapkowice. 

 

W obecności 15 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr IX/68/2015, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zdzieszowice; 

 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek poinformował, iż w związku 

z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozbawienia drogi nr 1475 O kategorii drogi 

powiatowej i nadanie jej kategorii drogi gminnej konieczne jest uregulowanie stanu 

prawnego gruntów, na których znajduje się przedmiotowa droga.  Droga ta przebiega przez 

miejscowość Oleszka i nie spełnia warunków drogi powiatowej. Radny Albert Macha również 

w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały zwrócił uwagę na nieprawidłowy gramatycznie 

zapis: „W związku z powyższym proponuje się darowanie jej na rzecz Gminy Zdzieszowice 

z przeznaczeniem na cel publiczny pod drogi publiczne.” W dyskusji nad przedmiotowym 

projektem uchwały głos zabrali radny Albert Macha oraz Wicestarosta Sabina Gorzkulla – 

Kotzot. 

 

Do obrad dołączył radny Krystian Komander; na sali znajduje się 16 radnych 

 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

na rzecz Gminy Zdzieszowice. 

 

W obecności 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr IX/69/2015, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

d) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok, 

 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz kompleksowo omówiła powyższy projekt uchwały 

uwzględniając zmiany wprowadzone przez Zarząd w dniu 7 oraz 10 września br. W dyskusji 

nad zmianami w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok głos zabrali w kolejności: 

radny Albert Macha, skarbnik, radny Albert Macha, starosta, radny Albert Macha, starosta, 

skarbnik, radny Jerzy Mikus, starosta. 

 

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 16 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała 

Nr IX/70/2015, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad.3. Interpelacje Radnych.  

 

Brak uwag. 

 

 

Ad.4. Zapytania, wolne wnioski. 

 

Radny Albert Macha swoją wypowiedź nawiązał do zapisu z uzasadnienia do uchwały 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok: „Zarząd Powiatu 

Krapkowickiego dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej w dniu 10.08.2015 r. o kwotę 12.000 

zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków statutowych w  Starostwie Powiatowym 

w Krapkowicach w rozdziale 75020. Zmian tych dokonano w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe” radny zauważył, że w poprzedniej kadencji 

Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu oszczędności przy wysyłkach listów ze Starostwa 

i w związku z tym faktem zostali „zatrudnieni” kurierzy (pracownicy starostwa) 

do roznoszenia poczty. Radny Macha zwrócił się z pytaniem skąd tak wysoka kwota 

na powyższy cel i dlaczego nie została zabezpieczona na etapie planowania budżetu na 2015 

rok? Starosta wyjaśnił, że Zarząd nie ma wpływu na ilość poczty wychodzącej, gdyż jest to 

narzucone przepisami ustaw i rozporządzeń ministerialnych. Koszt dostarczonego listu przez 

„kuriera starostwa” jest o połowę niższy niż list wysłany przez Pocztę Polską. 

Radna Helga Bieniusa zaprosiła radnych do udziału w dniu 13 września br. w festynie 

„Perełki w Sercu Opolszczyzny”. 

Starosta poinformował o dożynkach w Kórnicy oraz w Walcach-Rozkochowie również w 

dniu 13 września 2015 r. 

Radny Albert Macha poinformował o odbytej przez Radnych Klubu Mniejszości 

Niemieckiej wizytacji w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Górażdżach, protokół zostanie 

przedstawiony na następnej Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący rady poinformował o terminie kolejnej Sesji, która planowana jest na 

dzień 24 września br. na godz. 14:00. 

 

 

Ad.5. 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 IX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

                 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

 

Józef Bukowiński 

 
Protokołowała:  

Bożena Chrobok Inspektor BR 

 


