
 

 
PROTOKÓŁ NR XXV/2017 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 1 lutego  2017 roku 

 

 
Ad. 1.   

XXV 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. 

1550 .  W Sesji uczestniczyło ok.40 osób. 

1. Otwarcie XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach                                            

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej                     

w Dąbrówce Górnej. 

3. Zaopiniowanie zmian wprowadzonych do Statutu Związku Gmin „PROKADO”                     

w Prószkowie. 

     4.   Zakończenie  XXV Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Otwarcia XXV 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 16 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 lutowej br. 

 

Ad. 2.  

Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Dąbrówce Górnej. 

Pani Jolanta Myśluk Naczelnik Wydz. Oświaty i Kultury omówiła projekt uchwały, zaznaczając,  iż 

szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej 

tego samego typu- organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora 

oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu- likwidacja tej szkoły wiąże się projektem planu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe- szkoła w 

Dąbrówce Górnej, aktualnie wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Rogowie 

Opolskim, obejmując klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

W dniu 18 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Krapkowicach podjęła Uchwałę Nr XXIV/298/2017 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt nie przewiduje 

funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej od dnia 1 września 2017 r. 



Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej wchodzi w skład Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim. Obejmuje klasy IV – VI szkoły podstawowej. 

W Zespole znajduje się również Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie 

Opolskim obejmująca klasy I – III szkoły podstawowej, która od 1 września 2017 r. przekształci się 

w ośmioletnią szkołę podstawową z klasami I – VIII.  Szkoła funkcjonować będzie w dwóch 

budynkach szkolnych: 

·I budynek szkolny w Rogowie Opolskim, ul. Chrobrego 15, w którym znajdują się 4 sale lekcyjne, 

·II budynek szkolny w Dąbrówce Górnej, ul. Opolska 64, w którym znajdują się 4 sale lekcyjne. 

Odległość pomiędzy budynkami szkolnymi wynosi 1700 m. 

W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Górnej 

wg stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosiła: 

Klasa IV –  15 uczniów, 

Klasa V  – 16 uczniów, 

Klasa VI – 11 uczniów. 

Po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej Gmina Krapkowice zapewni 

uczniom ze zlikwidowanej placówki możliwość realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim. Nie spowoduje to pogorszenia 

warunków nauki, ponieważ zajęcia edukacyjne i świetlicowe realizowane będą w budynku po Szkole 

Podstawowej w Dąbrówce Górnej. Obecnie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej 

uczęszczają uczniowie z trzech miejscowości: Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gwoździce. 

Uczniowie są dowożeni do szkoły gimbusem szkolnym wraz z zapewnieniem opieki.                              

Po zlikwidowaniu szkoły uczniowie nadal będą mieć zapewniony dowóz do budynku szkolnego 

w Dąbrówce Górnej wraz z opiekunami. Ponadto uczniowie zostaną objęci opieką w świetlicy 

szkolnej na czas oczekiwania na autobus. 

W roku szkolnym 2016/2017 w  Zespole Szkolno-  Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim jest 

zatrudnionych 16 nauczycieli, z tego na pełnym etacie 15 osób, 1 osoba pracuje na niepełnym etacie. 

Z liczby zatrudnionych nauczycieli - 6 osób to nauczyciele dyplomowani, 6 osób - mianowani, 4 - 

kontraktowi. W latach 2017  - 2019 w Zespole nastąpi zwiększenie o 2 oddziały w związku 

z przekształceniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim 

w szkołę ośmioletnią, co wiąże się z dodatkowymi godzinami pracy dla nauczycieli. Podjęcie przez 

Radę Miejską w Krapkowicach uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Dąbrówce Górnej jest niezbędne w terminie umożliwiającym przekazanie informacji Opolskiemu 

Kuratorowi Oświaty i właściwym organizacjom związkowym celem wyrażenia opinii 

oraz zapoznania z treścią uchwały rodziców uczniów. 

Przedmiotowa uchwała wyraża zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 

Górnej. Ostateczna decyzja o likwidacji placówki wymagać będzie odrębnej uchwały Rady Miejskiej 

w Krapkowicach. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań.  

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie                           

zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej-  uchwała  przeszła 

jednomyślnie-  głosowało 16 radnych, biorących udział w obradach - UCHWAŁA Nr XXV 

/299/2017.  
 

Ad.3. 

Zaopiniowanie zmian wprowadzonych do Statutu Związku Gmin „PROKADO”  w Prószkowie. 

Przewodniczący RM Andrzej Małkiewicz- poinformował, że 28 grudnia 2016 r. został zmieniony 

Statut Związku Gmin „PROKADO”- nie tylko tego związku ale również Związku Gmin „Aqua 

Silesia”- spowodowane to jest aktywnością jednego z delegatów, który wyraził sprzeciw wobec 

wypłat diet delegatom- to zostało uznane przez Wojewodę Opolskiego- zostały skierowane do 

związków pisma, na podstawie których zostały przygotowane zmiany do statutów i korzystając              

z okazji, statuty które były już w obiegu zostały dostosowane do obecnych zapisów prawnych- 

głównie zmienione zostały, pod kątem nie wypłacania diet delegatom, jak również zostały 

uregulowane kwestie zawierania umów cywilno- prawnych  z członkami zarządu, którzy najczęściej 



byli burmistrzami jednostek samorządów, które wchodzą w skład związków- obowiązuje nas 30 

dniowy termin odniesienia się do tego statutu - jeżeli nie ma sprzeciwu to nie ma potrzeby 

podejmowania uchwały- zostanie tylko wysłany do Związku wyciąg z protokołu sesji, że rada nie 

wniosła uwag i to jest wystarczające do tego by sprawa została zamknięta- a Związek może działać 

dalej ze zmienionym statutem- kilkanaście dni temu to pismo wraz z projektem statutu zostało 

rozesłane radnym. 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Pytań i dyskusji nie było.  

Rada Miejska przyjęła bez uwag zmiany wprowadzone do Statutu Związku Gmin „PROKADO”.  

 

Ad.4. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  dokonał zamknięcia XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej  w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba  

 

               Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Andrzej Małkiewicz 


