
 

 
PROTOKÓŁ NR XXIV/2017 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 18 stycznia  2017 roku 

 

 
Ad. 1.   

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1500    i trwały do godz. 1700 

W Sesji uczestniczyło ok.40 osób. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

          1) w sprawie  projektu planu sieci i granic obwodów publicznych szkół  

              podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz ustalenia planu 

              sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice; 

 

    2) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach  

         z dnia 18.03.2016r. w sprawie przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej  

         Gminy Krapkowice”; 

 

         3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

           

     3. Zakończenie  XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Otwarcia XXIV 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- wniosek z dnia 11.01.2017r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 17 radnych 

(stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Protokoły z sesji  z dnia 22 grudnia 2016 r.,  4 stycznia 2017   br.  łącznie z dzisiejszym protokołem 

zostaną przyjęte na sesji lutowej br. 

Przewodniczący, kierując zapytanie do burmistrza, zaproponował zmianę porządku obrad poprzez 

omówienie w pierwszej kolejności projektów nr 2 i nr 3 , następnie projektu uchwały nr 1. Burmistrz 

wyraził na powyższe zgodę. 

 

Ad.2.Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz odczytał kolejno projekty uchwał: 

- Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej                                    

w Krapkowicach z dnia 18.03.2016r. w sprawie przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Krapkowice”- 

II Zastępca burmistrza Pan Brzezina- stwierdził, że zmiana  wcześniej podjętej uchwały dot. 

 wprowadzenia do „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” nowego zadania pn.: 

Termomodernizacja obiektu Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach I etap, na wniosek 



Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Krapkowicach (19.01.2017 r. upływa termin składania 

wniosków do Aglomeracji Opolskiej), zgodnie z zapisami Rozdziału 11 określającego m.in. 

procedurę wprowadzania zmian do Planu- wniosek musi być  jednolity z danymi w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej i z wpf; wprowadzenia do Planu zadań pn.”termomodernizacja i wymiana światła w 

PSP w Żywocicach”; ”termomodernizacja  obiektu PG nr2 w Krapkowicach, jak również 

skorygowanie nazwy i wartości zadania pn.”kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej- wymiana źródeł światła  PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie  projekt uchwały nr 2 w sprawie  

zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18.03.2016r. w sprawie 

przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice- uchwała  przeszła jednogłośnie- 

głosowało 17 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/296/2017.  

-Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Skarbnik Miasta Pan Patej- do wpf należało wprowadzić nowe zadania, mając na uwadze zmianę 

uchwały nr XV/200/2016 RM z dnia 18.03.2016 r. w spr. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej 

Gminy Krapkowice”,   pod nazwą: 1. a) "Termomodernizacja i wymiana źródła światła w PSP                  

w Żywocicach ul. Średnia 48" na lata 2019-2020, łączne nakłady: 575 800,00 zł;                                                       

b) " Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7" na lata 2019-2020, łączne 

nakłady: 1 026 000,00 zł. 

2. Skorygowanie nazwy i wartości zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej w Gminie w Krapkowicach" na zadanie pn."Termomodernizacja wraz                    

z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym : PSP        

nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy". 

3. Zmiana nazwy zadania z pkt 1.1.2.4 w związku z niewidoczną nazwą w pełnym brzmieniu na 

nazwę: "Budowa ciągów pieszo rowerowych, w tym ścieżek rowerowych, parków bike&ride" na 

podstawie wniosku  z wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego z dnia 17.01.2017 r. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wpf 

- uchwała  przeszła jednogłośnie- głosowało 17 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/297/2017.  

 

-Projekt uchwały nr 1 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Krapkowice do nowego ustroju szkolnego 

Pan Małkiewicz- radnym przedstawiono trzy projekty uchwał- pierwszy z 16.01.2017r. , drugi projekt  

tej samej treści i z tego samego dnia, ale  z formą skonstruowania projektu  narzuconą  przez MEN, 

trzeci projekt uchwały  z 17 stycznia br. z propozycją utworzenia jednej szkoły w lewobrzeżnej stronie 

Krapkowic, w dwóch budynkach .  

Projekty uchwał omówiła Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Myśluk. 

Pan Małkiewicz- jak miałaby wyglądać baza szkół w lewobrzeżnej części Krapkowic. 

Pani Myśluk-  pierwszy projekt zakłada dwie  szkoły podstawowe,  ośmioklasowe w lewobrzeżnej części 

Krapkowic, drugi projekt uchwały  z 17 stycznia br. zakłada utworzenie jednej szkoły w lewobrzeżnej 

stronie Krapkowic, w dwóch budynkach- w PG nr 2 przy ul. Kwiatowej - klasy od 5 do 8 i „wyciszanie 

gimnazjum”,  oraz  w PSP nr 1, przy ul. Szkolnej-  klasy od 1 do 4- projekty uchwał przedstawiono 

radnym, po konsultacji z kuratorem oświaty. 

Pan Zdun- przy założeniu powstania jednej szkoły w lewobrzeżnej stronie Krapkowic, ile oddziałów 

powstanie w PG nr 2?, ile dzieci będzie tu uczęszczać? 

Pani Myśluk- 70 dzieci przeszłoby  z PSP nr 1 i  225 gimnazjalistów- łącznie 295 uczniów. 

Pan Malinowski-  to rodzice, nie radni powinni decydować, do jakiej szkoły będą chodzić ich dzieci-     

w przypadku przejścia dzieci do PG nr 2  zostanie mało  uczniów w PSP nr 1. 

Pan Żyłka- przy tak spisanych obwodach w PSP nr 1 może w ogóle nie być dzieci, a w PG nr 2,                    

w czasie, gdy rozbudowują się osiedla  domków jednorodzinnych przy Steblowie, może tych dzieci być 



za dużo- obawiam się również o zatrudnienie nauczycieli w PSP nr 1- czy nauczyciele w sile wieku 

znajdą zatrudnienie w drugim budynku (PG nr2)- na pewno nie- wcześniejsze uzgodnienia były inne.  

Pan Zdun- czy tak szybko musimy podejmować w tej kwestii  decyzje? 

Sekretarz Pan Brol- ten projekt należy podjąć na tyle wcześniej, aby sprawnie przebiegły konsultacje      

z rodzicami, w terminie spotkania z rodzicami, w terminie trafiła korespondencja do tych rodziców 

których na było na spotkaniu…,28 lutego br. musi być podjęta kolejna uchwała- aby ją podjąć musimy 

już być po konsultacjach.  

Pani Myśluk- nauczycieli będzie zatrudniał dyrektor  PSP nr 1 a nie dyrektor PG nr 2- to właśnie dyrektor 

będzie decydował komu przydzieli godziny i kogo zatrudni niezależnie od  tego gdzie pracuje, w jednym 

czy w drugim budynku szkoły- większy problem mogą mieś nauczyciele PG nr 2. 

Pani Kielar- o ilości zatrudnienia  nauczycieli decyduje siatka godzin- na dzień dzisiejszy nie możemy 

powiedzieć ile nauczycieli zostanie zatrudnionych- można robić tylko tzw. przymiarki.  

Burmistrz Pan Kasiura- otwarcie możemy powiedzieć, że jest jeden rocznik dzieci mniej i nie będzie 

potrzebnych tylu nauczycieli- to musimy otwarcie powiedzieć- liczą się dzieci i poziom nauki-nie 

likwidujemy żadnej szkoły-dajemy dwa budynki i dajemy dyrektorowi aby elastycznie poukładał klasy 

- jakąś decyzję musimy podjąć- nie wiem też czy nauczyciele gimnazjum dwujęzycznego w Otmęcie 

zostaną wchłonięci przez szkoły powiatowe- drugi wariant  jest  tańszy dla gminy - baza szkół będzie 

dobrze wykorzystana, nie będzie potrzeby remontów , dostosowywania PG nr 2 dla dzieci młodszych     

i robienia dodatkowych pracowni w PSP nr 1- nie trzeba będzie dzielić  tej części miasta   na dwa 

obwody, co  w przyszłości skutkowałoby może  w pewnym momencie tym, że w jednej szkole byłyby 

klasy kilkuosobowe- nie jest to może najlepsze rozwiązanie dla nauczycieli, bo jest mniejsza gwarancja 

że wszyscy nauczyciele  z gimnazjum znajdą pracę w PSP nr 1- to będzie zależało od liczby oddziałów- 

żadne rozwiązanie nie jest idealne- zmiany w sieci szkół muszą jednak nastąpić- nie jest to decyzja rady 

ani moja, wymusiła je decyzja rządu o likwidacji gimnazjów.   

Pan Holinej- nie mówimy w ogóle o pieniądzach- która wersja  finansowo będzie korzystniejsza dla 

gminy ?. 

Burmistrz Pan Kasiura- korzystniejsza jest wersja druga, ta o której w tej chwili mówimy. 

Pan Małkiewicz- strona finansowa jest też ważna, ale ważniejszy jest czynnik społeczny- musimy 

wybrać wariant minimalizujący skutek przeprowadzanej reformy w oświacie- powinniśmy mieć też na 

uwadze więzi dzieci. 

Pan Holinej- jak tak dalej pójdzie, to nie będzie z czego do tego czynnika społecznego dokładać. 

Pan Gut- należy zwolnić wszystkich nauczycieli, którzy nabyli prawa emerytalne- nie powinni blokować 

etatów. 

Pan Kandziora- od początku jestem zwolennikiem drugiej koncepcji (jedna szkoła w dwóch budynkach)- 

od dyrektora będzie zależało jak podzieli godziny, kogo zatrudni, czy zatrudni nauczycieli                               

z wygaszających gimnazjów- pozytywny aspekt to oszczędności- nie trzeba będzie doposażać placówek 

-pozostaje jednak rozwiązanie dowozu dzieci z ul. Fabrycznej-czy tu nie będzie dodatkowych kosztów? 

Pan Chlipała dyr.PG nr 2- optował za wariantem z dwoma ośmioklasami  w dwóch szkołach, twierdząc 

że w Krapkowicach zawsze istniały dwie szkoły, a najważniejsze jest też dobro dzieci i rodziców- nowa 

propozycja z jedną podstawówką w dwóch budynkach naraża dzieci na niebezpieczeństwa- niektóre 

dzieci będą musiały iść do szkoły 4 km ruchliwymi ulicami miasta- pismo w załączeniu. 

Obrady opuścił radny Pan Stefan Kowalczuk. 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Obrady opuścił radny Pan Jarosław Zdun. 

W obradach uczestniczy 15 radnych . 

Burmistrz Pan Kasiura- zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały z dnia 17.01.2017 r. uwzględniający wariant jednej szkoły w dwóch budynkach (ul. 

Kwiatowa i ul. Szkolna ) w lewobrzeżnej części Krapkowic- w zawiadomieniu o sesji znalazł się 

tylko projekt  uchwały nr 1- uwzględniający wariant dwóch szkół ośmioklasowych w lewobrzeżnej 

części Krapkowic (ul. Kwiatowa i ul. Szkolna)  i przegłosowanie tego projektu  uchwały ( nr 2 z 

17.01.2017 r.) jako pierwszego. 



Wprowadzenie do porządku obrad projektu  uchwały nr 2 przegłosowano przy  14 głosach „za”               

i 1 głosie „przeciwko”- głosowało 15 radnych. 

Poddanie pod głosowanie  projektu uchwały nr 2  z dnia 17.01.2017 r., i przegłosowanie  jako 

pierwszego, przegłosowano przy  13 głosach „za” i 2 głosach przeciwko- głosowało 15 radnych.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2 z dnia 17.01.2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów, zakładający m.in. utworzenie jednej szkoły w dwóch 

budynkach  w lewobrzeżnej części Krapkowic- uchwała przeszła przy 11 głosach „za”, 3 głosach 

„przeciwko” i 1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 15 radnych-  UCHWAŁA Nr XXIV/298/2017.  

 

Ad.3. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                       Andrzej Małkiewicz 


