
 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 12 stycznia 2018 roku 

 
 

Ad. 1.   

              XXXVIII 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. 161o .       

W Sesji uczestniczyło ponad 20 osób. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Podjęcie  uchwał: 

   a) w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym 

na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania;    

   b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

3. Zakończenie  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Ad.1. 

  Otwarcia XXXVIII 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 rozpoczęła się z 30 min. opóźnieniem ze względu na brak frekwencji radnych. Sesja 

rozpoczęła się o godz.1430  i trwała do godz.16 10 . 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 12 

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

decyzji.  

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski- sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic         

z 5 stycznia 2018 r. w celu podjęcia uchwały „oświatowej”, jak również uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok. 

Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- wnioskował o wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zmiany wpf na 2018 rok- dot. wprowadzenia (po akceptacji rady) zadania pn. 

scalenie i podział nieruchomości w rejonie ulicy Prudnickiej, ulicy Gimnazjalnej i drogi krajowej 

45 w Krapkowicach na łączną kwotę 300.000 zł. na lata 2018-2019, zgodnie z podjętą uchwałą  

Nr XXXVII/436/2017 z 15 grudnia 2017 roku. 

Autopoprawka w wyniku głosowania jednomyślnie została wprowadzona do porządku obrad. 

 

Ad.2. 

Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Myśluk- dziękując za zwołanie sesji, zaznaczając jak jest 

ważne podjęcie dzisiejszej uchwały, omówiła projekt uchwały w sprawie ustalania trybu 



udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice 

przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.                          

Z dniem 14 grudnia 2017 roku wszedł w życie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.                     

o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym  do czynności podejmowanych w związku 

z udzieleniem dotacji na rok 2018 dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne 

nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne stosuje się przepisy 

rozdziału trzeciego w/w ustawy, który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.              

Art. 38  ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

zobowiązuje  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania   

i rozliczania  dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

w tym zakres danych, które powinny być zawarte  we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu 

jej wykorzystania, termin przekazywania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, termin i sposób rozliczenia wykorzystanej dotacji. Ustalenie w/w warunków 

związanych z udzielaniem dotacji następuje w drodze uchwały, która podlega publikacji  

w Dzien. Urz. Woj Opol. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia w/w uchwały     

w wyznaczonym terminie celem przekazania w styczniu 2018 r. dotacji dla Stowarzyszeniowej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie.  

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały- 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 12 radnych- UCHWAŁA Nr XXXVIII/437/2018 

Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- omówił projekt uchwały w spr. zmiany wpf- wprowadzenie 

nowego zadania pn.”budowa ciągu pieszo- rowerowego od Kilińskiego po śladzie kolejowym do 

autostrady A4 na Osiedlu XXXlecia , na lata 2019-2020”, wspólnie z gminą Gogolin chcemy 

przystąpić do konkursu z Aglomeracji Opolskiej, tylko projekty partnerskie mają powodzenie-

wprowadzenia nowego zadania pn. budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Kilińskiego po 

śladzie kolejowym do autostrady A4 na Osiedlu XXX lecia na lata 2019- 2020- ( rozdane zostały 

rysunki poglądowe)- dalej dojść do Gogolina, dalej chcielibyśmy zrobić parking przy hali 

widowiskowo- sportowej w Otmęcie wraz z stanowiskami dla rowerów- szacunkowa wartość 

ścieżki z parkingami to 738.000,00 zł- w 2019 roku opracowanie dokumentacji, realizacja w 2020 

roku- nie wpisanie zadania do wpf zamyka nam drogę do podpisania umowy partnerskiej               

z  Gogolinem, zlecenie opracowania programu, w efekcie nie będziemy mogli złożyć  w marcu 

projektu do konkursu- zastępca burmistrza  zaprosił w imieniu burmistrza Gogolina( odrębnie na 

email radni otrzymali zaproszenia) zaprosił na wspólne spotkanie z radnymi Gminy Gogolin, 

gdzie bezie m.in. prezentacja projektu, omówiona dalsza współpraca  z ta gminą; dalej do zmiany 

wpf: należy też usunąć zadanie,  na wniosek Wydz.GGR i OŚ pn. opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami z terenu Gminy Krapkowice na lata 2018- 2019, o  łącznych nakładach 220.000,00 

zł., w związku z koniecznością przeprowadzenia zapytania ofertowego na tą usługę;  zwiększenie 

o 30.000,00 zł. zadania pn. budowa boksów garażowych w OSP Rogów Opolski w 2018 roku do 

kwoty 498.000,00 zł. oraz wcześniej omówiona i wprowadzona autopoprawka  zadanie pn. 

scalenie i podział nieruchomości w rejonie ulicy Prudnickiej, ulicy Gimnazjalnej i drogi krajowej 

45 w Krapkowicach na łączną kwotę 300.000 zł. na lata 2018-2019, zgodnie z podjętą uchwałą  

Nr XXXVII/436/2017 z 15 grudnia 2017 roku. 

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski- dlaczego spotkanie z radnymi Gogolina  dopiero po 

uchwaleniu tego, a nie przed- stawiacie nas przed faktem dokonanym, wiemy co prawda o liście 

intencyjnym, ale nie wiemy co tam jest uwzględnione. 

Radny Pan Gut-  najpierw powinniśmy spotkać się tj w dniu 25 stycznia br., a dopiero potem 

podejmować uchwałodawcze decyzje, jaki sens był wcześniejszych  rozmów. 

Zastępca burmistrza Pan Brzezina- list intencyjny, przed  wspólnym spotkaniem radnych obu rad 

(MiGBP w Krapkowicach) był wysłany radnym do zapoznania, na spotkaniu była dyskusja 

merytoryczna, nie było wówczas żadnego sprzeciwu, list intencyjny pisze się b.ogólnie, nie 



wpisuje się zadań, w trakcie  współpracy realizuje się zadania, nawet na tym spotkaniu była mowa 

o wspólnym budowaniu ścieżek rowerowych.  

Radny Pan  Gut- z prasy dowiadujemy się  o  planach wspólnego  zakupu autobusów, a burmistrz 

nas nie informuje o tym. 

Pan Brzozowski- burmistrzowie postawili radnych przed faktem dokonanym, dowiadujemy się ,że  

Burmistrz Krapkowic  będzie  likwidował całkowicie basen w Otmęcie, to ja jestem temu 

przeciwny- burmistrz Gogolina przygotował już sobie wszystko , nie rozmawiając z nami 

Zastępca burmistrza Pan Brzezina- nic o tym nie słyszałem, nas nie powinno obchodzić co chce 

zrobić burmistrz  Gogolina na swoim terenie, mając większe pieniądze od nas- gminy Krapkowice 

nie stać na takie zamierzenia inwestycyjne jak Gogolina, uważam, że jest niezasadnym blokować 

naszym mieszkańcom realizację ścieżek rowerowych- to jest podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców. 

Radny Pan Gut- dlaczego tak późno dowiadujemy się o tym. 

Zastępca burmistrza Pan Brzezina-  Aglomeracja Opolska nie przedstawiła jeszcze żadnego 

regulaminu, wiemy jedynie, że w marcu powinniśmy złożyć wniosek 

Radny Pan Thiel- powinniśmy jechać na spotkanie do Gogolina, zapoznać się z projektem  obu 

gmin, akceptując zamierzenia gminy sąsiedniej. 

Radny Pan Koppe- zamierzenia gminy Gogolin nas nie dotyczą, nas powinny interesować 

zamierzenia Krapkowic, nie musimy czekać na gminę Gogolin, my decydujemy o naszym, a oni   

o swoim . 

Pan Żyłka-  na wspólnym posiedzeniu radnych obu gmin w Krapkowicach , była już mowa            

o planach budowy ścieżek rowerowych- byłoby to bezcenne dla mieszkańców  obu gmin, 

chociażby mając na uwadze bezpieczny dojazd do basenu gogolińskiego, do zakładów pracy 

położonych po obu stronach gmin- ścieżki rowerowe mogą mieć duże znaczenie komunikacyjne. 

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski- gmina Gogolin nie ma jeszcze uporządkowanych wielu  

spraw zw. z  terenami PKP. 

Zastępca burmistrza Pan Brzezina- to jest problem Gogolina , nie nasz, rozmawiajmy nt. naszych 

zadań. 

Radny Pan Kandziora i radny Pan Kowalczuk-  jak najbardziej poparli projekt budowy ścieżek 

rowerowych na terenie gminy Krapkowice w kier. Gminy Gogolin- nie powinniśmy sobie 

zamykać  składania wniosku  o pieniądze, realizacji tego zadania. 

Radny Pan Żyłka- zrobimy tzw. „psikusa” dla naszych mieszkańców jeżeli zamkniemy możliwość 

realizacji tego zadania . 

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany wpf  na 2018 tok-  

Salę obrad, w proteście przeciwko, opuścił radny Pan Gut- 

- projekt uchwały poddany pod głosowanie przeszedł przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciwko”,  

1 głosie „wstrzymującym „- głosowało 11 radnych – UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 438/2018 

Radny Pan Gut- wrócił na salę obrad. 

 

Ad. 3. Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 

w  Krapkowicach . 

Protokołowała: Elżbieta  Skiba  

 

                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                                    Józef Brzozowski 


