
 

 
PROTOKÓŁ NR XLV/2018 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 6 września 2018 roku 

 
 

Ad. 1.   

XLV 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. 16oo .  W Sesji 

uczestniczyło ok.40 osób. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej; 

2) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

      23 sierpnia 2018 roku  w  sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

      w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania   

      tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za  gospodarowanie    

      odpadami komunalnymi; 

3)  zmieniająca Uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 

     2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

     Krapkowice; 

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

     11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

     świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

     nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

     nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3.  Zakończenie  XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

          

Otwarcia XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Wiceprzewodniczący    

Rady Pan Józef Brzozowski, obejmując jej przewodniczenie.  

Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic,  

Starostę Powiatu Krapkowickiego Pana Macieja Sonika, Dyrektora Krapkowickiego Centrum Zdrowia 

Pana Marcina Misiewicza  kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, pozostałych  

uczestniczących w obradach. Sesja została zwołana  na wniosek  Burmistrza Krapkowic z 6 września  

2018 r. 

Przewodniczący  obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 15 radnych 

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

 

Ad. 2.  

Podjęcie uchwał:  
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

w drodze bezprzetargowej, poddając projekt pod dyskusję. 

Burmistrz Pan Kasiura- powiedział, że jest to jedna z ważniejszych uchwał, jaką rada podejmie,                   

a dotyczy rozbudowy krapkowickiego szpitala, jednak aby radni ją podjęli chcieliby znać więcej 

konkretów- znać plan rozbudowy, koszty inwestycji, źródła finansowania szpitala po rozbudowie- jest 

wiele wątpliwości co do „losów starego szpitala”, co z ZOL-em w Górażdżach, co z budynkiem,                

w którym  miało powstać Powiatowe Centrum Opieki i Rehabilitacji dla osób z chorobą Alzheimera,                                       

co  z przedsiębiorcami ulokowanymi w „blaszaku” i jak ma wyglądać parking (czy dalej mieszkańcy 

osiedla mają możliwość parkowania), jakie korzyści dla gminy, dla mieszkańców- kilka dni temu 

Starosta Krapkowicki zwrócił się z pismem o sprzedaż działki gminnej, niezbędnej do rozbudowy 

szpitala, jest wiele wątpliwości, pytań i dlatego też poprosiłem Starostę Krapkowickiego  i Prezesa 



Krapkowickiego Centrum Zdrowia, aby na dzisiejszych obradach przedstawili pełną informację 

odnośnie rozbudowy  szpitala. 

Starosta Powiatu Krapkowickiego Pan Maciej Sonik oraz Prezes Centrum Zdrowia Pan Marcin 

Misiewicz przedstawili projekt rozbudowy szpitala powiatowego przez Starostwo Krapkowickie, 

zaznaczając, iż przed rozpoczęciem rozbudowy szpitala, konieczne jest wyburzenie części tzw. 

”blaszaka” i przeprowadzenie prac na terenie Gminy Krapkowice, dlatego też pismo Starosty                      

o wyrażenie zgody na sprzedaż działki gminnej. Wyczerpały się możliwości lokalowe do rozwijania 

działalności medycznej . Rozbudowa zakłada dobudowanie kolejnego skrzydła w którym znalazłyby się 

m.in. nowy oddział i Zakład Opiekuńczo- Lecznicy.  

W dyskusji udział wzięli radni: Stefan Kowalczuk, Werner Koppe, Adam Orzechowski, Andrzej 

Warzecha, Harald Brol, Artur Thiel, Ireneusz Żyłka- nagranie do protokołu. 

Burmistrz Pan Kasiura- zaznaczył, że dyskusja była merytoryczna, chociaż nadal nie znany jest 

dokładny projekt rozbudowy i koszty inwestycji-wszyscy jednak jesteśmy odpowiedzialni za tą 

realizację, realizację dla społeczeństwa- są tematy, gdzie rywalizacja jest nie potrzebna- patrząc na 

perspektywę rozwoju szpitala, czy ma być utrzymany nadal ten szpital, czy  powinien rozwijać się- 

jeżeli teraz Starostwo wyda 2-2,5 mln , to na pewno będzie zobligowane dalej kontynuować zadanie- 

most to kolejne zadanie, które nie powinno dzielić, tylko łączyć- rekomenduję   zadanie, jeżeli jest 

szansa na rozbudowę to należy to poprzeć.  

Salę obrad opuścili radni Pan Kandziora i Pan Bryś- jest 13 radnych.  

Przewodniczący obrad Pan Brzozowski poddał projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki pod 

głosowanie- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 13 radnych- UCHWAŁA NrXLV/509/2018 

 

Projekty uchwał nr.nr.. 2,3 i 4 omówiła Pani Anna Sarnowska-Wydz.GGR 

2) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

      23 sierpnia 2018 roku  w  sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

      w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania   

      tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za  gospodarowanie    

      odpadami komunalnymi- uchwała przeszła jednomyślnie- -głosowało 13 radnych- UCHWAŁA 

NrXLV/510/2018 

 

Salę obrad opuścił radny Andrzej Warzecha- na sali obrad jest 12 radnych 

 

3)  zmieniająca Uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 

     2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

     Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 12 radnych- UCHWAŁA 

NrXLV/511/2018 

 

Na salę obrad wrócił radny Andrzej Warzecha- jest 13 radnych. 

 

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

     11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

     świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

     nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

     nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała przeszła jednomyślnie-      

     głosowało13 radnych- UCHWAŁA NrXLV/512/2018 

                         

Ad.3. 

Przewodniczący obrad Pan Józef Brzozowski  dokonał zamknięcia XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba   

 

          

                                                       

                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                       Józef Brzozowski                                                                           


