
 

 
PROTOKÓŁ NR XXVII/2017 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 31 marca 2017 roku 

 

 
Ad. 1.   

XXVII 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. 1510 

W Sesji uczestniczyło  ponad 30 osób. 

Porządek obrad: 

      1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności     

          obrad. 

 

      2. Podjęcie uchwał : 

          1) w sprawie  dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju   

              szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku; 

 

          2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

              części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową  

              i rzeką Odrą. 

     3. Zakończenie  XXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

                  Otwarcia XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Józef Brzozowski , obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący 

obrad  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 20.03.2017r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 19 radnych 

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

Protokoły z sesji  z dnia 28 lutego   br.  łącznie z dzisiejszym protokołem zostaną przyjęte na sesji 

kwietniowej br.  

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski poinformował, że radni otrzymali projekty uchwał drogą 

elektroniczną- dzisiaj  zostały zgłoszone dwie autopoprawki; do projektu nr 1 i do projektu nr 2- obie 

autopoprawki zostaną omówione- kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad powyższych 

autopoprawek- autopoprawki zostały wprowadzone jednogłośnie do porządku obrad- głosowało 19 

radnych . 

Ad.2.Podjęcie uchwał. 

1)  Projekt uchwały nr 1 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                           

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krapkowice do nowego ustroju szkolnego 

Sekretarz Miasta Pan Brol- omówił projekt z autopoprawką- uchwała podjęta przez radę w dniu 28 

lutego 2017 r. otrzymała pozytywną opinię opolskiego kuratora oświaty z dnia 24 marca 2017 r. pod 

warunkiem wskazania daty rozpoczęcia kształcenia w klasie I w Publicznej Szkole Podstawowej        

nr 1 w Krapkowicach-  stąd autopoprawka- uchwałę pozytywnie zaopiniowały związki zawodowe: 

MOZNSZZ” Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Krapkowicach oraz Zarząd Oddz.      

w Krapkowicach ZNP. 



Pan Kowalczuk- głosujemy już kilka razy uchwałę- w którym kierunku zmierzamy- administrator 

decyduje, jak samorządy mają gospodarzyć. 

Pan Malinowski- przypomniał petycje dyrektorów i rad rodziców  szkół PSP nr 1 i PG nr 2, w których 

to wskazywali, aby w lewobrzeżnej części Krapkowic utworzyć dwie szkoły ośmioklasowe- radni nie 

spełnili tych petycji, uznali, że lepszym rozwiązaniem będzie  jak dzieci młodsze będą uczyli się w PSP 

nr 1 a starsze  w PG nr 2-  Pan Malinowski stwierdził: dzisiaj radni podejmują decyzje po raz ostatni, ja 

was proszę,  pan kurator nie ma nic do rządzenia panem burmistrzem i radnymi, docelowo zostanie tylko 

jeden budynek po tamtej stronie miasta.   

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką w sprawie  

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego- uchwała przeszła 

przy 12 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 19 radnych-  

UCHWAŁA Nr XXVII/323/2017.  

Na  obrady rady przybył radny Szczepan Bryś. 

2) Projekt uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, 

Transportową  i rzeką Odrą. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Pan Adam Ziaja- Wydz GKI- w związku                             

z unieważnieniem przez Wojewodę Opolskiego uchwały nr XXIII/287/2016 z dnia 22 grudnia 2016 

roku w sprawie planu zagosp. przestrzennego dla części Krapkowic pomiędzy ul. Górną, Ks. 

Koziołka, Transportową i  rz. Odrą zaistniała konieczność ponowienia części procedury planistycznej 

i powtórnego przyjęcia planu przez radę- ponowienie procedury polegało na naniesieniu 

nieznacznych poprawek w treści planu oraz powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu- do 

wyłożonego do publicznego wglądu  projektu, zgłoszono  5 uwag ( wykazane w załączniku nr 2 do 

projektu),określono sposób realizacji ,zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie                        

z przepisami o finansach publicznych. 

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski  poddał kolejno pod głosowanie : 

1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą- 

za odrzuceniem uwag (zał.nr2 do uchwały) głosowało 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu- 

głosowało 20 radnych; 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową 

i rz. Odrą, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych (zał.nr 3)- za 

przyjęciem głosowało 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

3) Uchwałę  z autopoprawką i przegłosowanymi rozstrzygnięciami- uchwała przeszła przy 18 głosach 

„za”, 2 głosach wstrzymujących- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXVII/324/2017.  

 

Ad.3. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej 

                               Józef Brzozowski 


