
 

 
PROTOKÓŁ NR XVI/2016 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 14 kwietnia 2016 roku 
 

Ad. 1.   

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta   
i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1400    i trwały 
do godz. 1440 .  W Sesji uczestniczyło ponad 30 osób. 

Porządek obrad: 

1.  Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
2.  Podjęcie uchwały:   
     1)  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  
         niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków  
         zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
 
3.  Zakończenie  XVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 
Otwarcia XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. 
Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, pozostałych 
uczestniczących w obradach . 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 18 
radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
Przewodniczący RM poinformował, iż protokoły z sesji lutowej  oraz z dzisiejszej sesji 
zostaną poddane pod głosowanie na sesji rady w dniu 28.04.2016 r., stwierdził, że  
nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic. 
Burmistrz Pan Kasiura- wystąpiłem z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji na 
skutek otrzymanego pisma  Zakładów Mechanicznych „ZAMPAP” w Krapkowicach 
S.A.- spółka, jak wynika z pisma chce rozpocząć jak najszybciej wstrzymane prace 
inwestycyjne, które mogą być wznowione dopiero po zakupie części działek nr 
16/4,16,6 i 14/2 jako uzupełniające do zagospodarowania działek będących 
własnością spółki i sprawa dla spółki jest bardzo ważną i pilną ze względu na fakt 
związania umowami handlowymi, których realizacja w dużej mierze  uzależniona jest 
od realizacji zaplanowanych inwestycji i rozbudowy infrastruktury spółki ZAMPAP S.A.- 
zagadnienie wcześniej było omawiane na dwóch komisja rady, odbyła się również 
wizja lokalna terenu z udziałem radnych- radni wówczas nie wyrazili zgody na  
obciążenie służebnością przesyłu działek 16/5,16/6,17 dla Firmy P.P.H.U.ERGO-
PACK Tomasz Dyga, tym samym akceptując sprzedaż działek dla Firmy ZAMPAP-      
w międzyczasie odbyło się również spotkanie z Panem Dygą właścicielem  Firmy 
P.P.H.U.ERGO- PACK, wnioskującym o obciążenie służebnością przesyłu części tych 
działek, celem budowy  na części tych działek  wodociągu do tej firmy- firma ERGO- 
PACK ma możliwość przyłącza wody z innej nitki wodociągowej.  
Pan Kowalczuk- stwierdził, że rola rady jest służebną dla społeczeństwa, ale nie 
służalczą- trochę szacunku- tej roli służebnej  ZAMPAP nadużył- w grudniu 2015 r. 



ZAMPAP zwraca się o sprzedaż działek, mylnie podając numery podziału  tych działek, 
bez jakiegokolwiek uzasadnienia- sprawa toczy się dość długo i tu nagle otrzymujemy 
materiał 3-4 dni wcześniej, iż  należy jak najszybciej podjąć uchwałę, jakby  nie mogąc 
poczekać kilka dni i podjąć ją na sesji zwyczajnej  w dniu 28.04.2016r.- należało nam 
wcześniej powiedzieć, że chodzi  o jak najszybsze zakończenie nieukładającej się 
współpracy pomiędzy firmami. 
Pan Bryś- w tej sprawie radni bardzo szybko działają, a ja od pół roku zgłaszam 
potrzebę budowy dróg do pól rolników i niestety nie podejmuje się żadnych działań      
w tym kierunku- szybko natomiast podejmowane są  działania odnośnie dróg do 
inwestorów, szybko zapada umorzenie 17 tyś. zł. za zakup działki itd.- rolnikom 
niestety nie należy się nic.  
Przewodniczący Pan Małkiewicz- nie jest to związane z tematem dzisiejszej sesji-         
w dzisiejszym porządku obrad nie ma wolnych wniosków i zapytań-  proszę o złożenie 
wniosku do przewodniczącego i burmistrza, ewentualnie zgłosić wniosek na sesji 
zwyczajnej w dniu 28.04.2016 r. 
 
Ad. 2.  
Podjęcie uchwały. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze 
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, poddając pod głosowanie- uchwała przeszła przy 17 głosach „za” i 1 głosie 
wstrzymującym- głosowało 18 radnych- UCHWAŁA Nr XVI/204/2016.  
 
Ad.3. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej     
w Krapkowicach 
Protokołowała: Elżbieta Skiba  
 
               Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Andrzej Małkiewicz 


