
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 31 sierpnia  2017 roku 

 
  

XXXII 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 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały: 

a) w sprawie  przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum włączonego do innej 

szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. oraz  zespołu   szkół,  który z dniem                      

1 września 2017 r. staje się szkołą podstawową 

3. Zakończenie  XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XXXII 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 23.08.2017 r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 8 radnych 

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

Ad.2. 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz oddał głos Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Jolancie Myśluk, 

która  uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały jw , w wyznaczonym terminie- w związku z uchwałą 

XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania  

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, nastąpi włączenie Publicznego 

Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach- z dniem 1 września 2017 r., Zespół Szkół Sportowych Nr 1 

im. Janusza Korczaka w Krapkowicach, w skład którego wchodzi  Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr 

1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach przekształci  się w Publiczną Sportową Szkołę Podstawową 

Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach- Gmina Krapkowice, jako organ prowadzący ma 

obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie jednostek budżetowych, jak 

również może zdecydować o przeznaczeniu należności i zobowiązań włączanego  gimnazjum                        

i przekształcanego zespołu- przedłożony projekt uchwały określa termin  rozpoczęcia działalności 

nowych szkół podstawowych na dzień 1 września  2017 r. - wobec powyższego konieczne jest określenie 

przeznaczenia majątku oraz należności i zobowiązań gimnazjum i zespołu szkół na dzień 31 sierpnia 

2017 r.- w zakresie skutków społecznych i gospodarczych procedowanej uchwały wskazać należy, 

że określenie przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań jednostek umożliwi przeprowadzenie 

procesu włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej i przekształcenia zespołu szkół w szkołę 

podstawową. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych. 

Dyrektor GCUW Pani  Agnieszka  Kasper przedstawiła stan finansów jednostek oświatowych, jakie 

zostaną przekazane do dwóch, nowych szkół. 



Pan Małkiewicz- nadal niska frekwencja radnych na dzisiejszych obradach, co wskazuje na to, że 

formuła zwoływania przez burmistrza  nadzwyczajnych sesji powoli wyczerpuje się – 2 tygodnie temu, 

na nadzwyczajnej sesji było  14 radnych, a dzisiaj tylko 8 radnych- co było przyczyną, że nie można 

było tego projektu przygotować na sesję w dniu 17.08.2017r 

Sekretarz Miasta Pan Brol-  uchwała o sieci szkół przygotowana była wg. wzoru MEN- niestety okazało 

się, że linia orzecznicza jest różna– w niektórych województwach uchwały przechodziły, w niektórych 

uchwały odrzucano np. w woj. śląskim- RIO wskazuje, że  gmina jako organ prowadzący ma obowiązek 

przeznaczenia mienia  znajdującego się w zarządzie jednostek budżetowych, jak również może 

zdecydować o przeznaczeniu należności i zobowiązań włączanego gimnazjum i przekształcanego 

zespołu szkół- uchwała określa termin rozpoczęcia działalności nowych szkół podstawowych na dzień 

1 września 2017 roku i dlatego konieczne jest określenie przeznaczenia majątku oraz należności i 

zobowiązań gimnazjum i zespołu szkół na dzień 31 sierpnia 2017 r.- rada miasta Opola również na 

dzisiaj zwołała sesję nadzwyczajną, na której podejmie stosowną uchwałę. 

Pan Małkiewicz- ustawowo, do podejmowania decyzji, wymagana jest odpowiednia liczba radnych- 

uchwała nie może być procedowana ze względu na fakt uczestniczenia w sesji tylko 8 radnych- może 

do sesji wrześniowej, na której uchwałę podejmiemy, określić powyższe zarządzeniem pomocniczym 

burmistrza.  

Ad.3. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                       Andrzej Małkiewicz 

 

  


