
 

 
PROTOKÓŁ NR XX/2016 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 2 września  2016 roku 
 
 

Ad. 1.   

XX 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. 1430 .  W Sesji uczestniczyło ok.40 osób. 

1. Porządek obrad: Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach                           
i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały: 

      1) w sprawie zawarcia porozumienia  w sprawie  ustalenia zasad wykorzystania  
sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania 
na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i 
ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze 
Aglomeracji Opolskiej na lata 2015- 2020. 
 

      3. Zakończenie  XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Otwarcia XX 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. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza 
Krapkowic. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 20 
radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Protokół z sesji  z dnia 23 czerwca br. łącznie z dzisiejszym 
zostaną przyjęte na sesji czerwcowej br. 
 
Ad. 2.  
Podjęcie uchwały. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia           
sprawie  ustalenia zasad wykorzystania  sił i środków oraz zasobów materiałowych               
i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji 
Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania 
systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych 
na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015- 2020. 
 
Burmistrz Krapkowice Pan Kasiura uzasadnił konieczność podjęcia uchwały na 
dzisiejszej sesji- w toku analiz, w Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-
2020, jako jedną ze słabych stron obszaru Aglomeracji Opolskiej wskazano 
niedoskonały systemu zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla środowiska 
naturalnego np. powodzie, huragany i trąby powietrzne, zdarzenia chemiczne; 



niewystarczające zabezpieczenie techniczne przed powodzią”. Ponadto uznano 
również, że „w zakresie ochrony środowiska konieczne jest podjęcie działań 
związanych z unowocześnieniem obecnego, niedoskonałego systemu 
zintegrowanego przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, a w szczególności 
powodzi. Pozwoli to na przyśpieszenie reakcji i odpowiedniej kooperacji służb 
bezpieczeństwa oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.” 
Niniejsze Porozumienie oraz Program stanowią    wyrażenie i potwierdzenie woli 
współpracy wszystkich partnerów na rzecz poprawy funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej .Zapisy Porozumienia oraz Programu wynikają z celu 
szczegółowego IV.2 Zwiększenie ochrony ludności i mienia  przed  skutkami zagrożeń   
naturalnych, ujętego w Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 .  
Ponadto są   zgodne ze Strategią   Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 
oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura  i   Środowisko 2014-2020 . 
Radni nie zgłosili uwag, pytań.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  poddał pod głosowanie projekt uchwały              
w sprawie zawarcia porozumienia  w sprawie  ustalenia zasad wykorzystania  sił               
i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń na  terenie  Aglomeracji Opolskiej oraz  zasad  działania na 
rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania                    
i ograniczania skutków występowania  zjawisk  ekstremalnych  na  obszarze  
Aglomeracji Opolskiej na lata 2015- 2020-  uchwała  przeszła jednogłośnie- głosowało 
20 radnych- UCHWAŁA Nr XX /239/2016.  
 
 
Ad.3. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej     
w Krapkowicach 
Protokołowała: Elżbieta Skiba  

 
               Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Andrzej Małkiewicz 


