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PROTOKÓŁ NR XXVII/2014 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
w dniu  15 kwietnia  2014r. 

 
 
  
 

Ad. 1. Sprawy regulaminowe. 
 
Ad.1.  XXVII  Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się            
w Środowiskowym Domu Samopomocy - Osiedle XXX- lecia . 
Sesja  została zwołana na wniosek  grupy radnych  w oparciu o art.20 ust.3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.poz.594 z późn. 
zmianami).  
Przewodniczący Rady Pan Rożałowski otworzył obrady sesji o godz. 1600 na 
podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych(stan rady-
21),co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji . 
W sesji uczestniczyli radni wg. załączonej listy obecności, nieobecnych było dwóch 
radnych: radny Artur Thiel, radny Werner Koppe. 
W obradach rady udział wzięli: Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura, radca 
prawny Pani Weronika Puciato. 
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski odczytał porządek obrad XXVII 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach: 
 
1. Otwarcie XXVII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej  i stwierdzenie  

prawomocności  obrad. 
 2.  Podjęcie uchwały: 

1) w sprawie  powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Doraźnej ds. 
rozpatrzenia i podjęcia stosownego stanowiska w sprawie skargi na 
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

 3. Zamknięcie XXVII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 
Ad.2. 
Do tematu wprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Pan 
Rożałowski- omówił zasadność zwołania nadzwyczajnej sesji-radni zdecydują            
o powołaniu komisji doraźnej, która  miałaby ponownie rozpatrzyć skargę skarżącej-
sprawa ciągnie się od listopada 2013 r.-Komisja Rewizyjna bardzo wnikliwie i dość 
długo zajmowała się sprawą-ostatecznie na sesji    w dniu 26 lutego 2014r. radni 
podjęli uchwałę, uznając skargę za bezzasadną-skarżąca nie była jednak 
usatysfakcjonowana i złożyła skargę do Wojewody- od Wojewody przyszło pismo do 
ponownego bardziej wnikliwego zbadania sprawy – dzisiaj radni powinni zdecydować 
o tym czy ponownie będą rozpatrywać skargę powołując komisję doraźną, czy też 
przyjmą inne działania celem całkowitego rozwiązania   tej sprawy .                                                                                                                                                   
Przewodniczący odczytał pismo od Wojewody, łącznie z pismem skarżącej 
skierowanym do Wojewody. 
Radca prawny Pani Puciato - stwierdziła, że skarga rozpatrywana była o przepisy  
k.p.a - skarżąca nie wnosi nowych wątków do sprawy- jeżeli wpływa w tej samej 
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sprawie kolejna skarga, a nie zawiera nowych okoliczności to rada może skargę 
zostawić bez rozpoznania i  bez zawiadamiania skarżącej – rada może tez ponownie 
rozpatrzyć sprawę- na pewno rada nie może skargi włożyć do akt i napisać, że ze 
względu na brak nowych okoliczności sprawę pozostawia się bez rozpoznania  –
Wojewoda  ocenił działania Rady Miejskiej w Krapkowicach  w zakresie procedury       
i terminowości załatwiania skargi, natomiast sformułowane zarzuty skarżącej dot. 
wybiórczego traktowania dowodów, nieustosunkowania się do najważniejszych 
zarzutów zawartych w skardze oraz nieprawidłowego rozpoznania sprawy  przekazał 
na podstawie art.231 w związku z art. 229 pkt 3 k.p.a. Radzie Miejskiej w celu 
ponownego rozpatrzenia przedstawionej sprawy - Wojewoda nie stwierdził, że 
merytorycznie uzasadnienie rozpatrzenia skargi  jest wadliwe - z treści pisma 
skarżącej wynika, że jest to skarga na Radę Miejską w Krapkowicach - Wojewoda 
dalej uznaje, że jest to skarga na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - nie 
ma tu nowych okoliczności sprawy-rada podjęła już stanowisko i ustosunkowała się 
do zarzutów skarżącej na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej(dyr. Zespołu 
Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach) - kolejne rozpatrywanie merytoryczne skargi  
może przynieść po raz kolejny  niezadowolenie skarżącej- rada może dalej uznać 
skargę za bezzasadną na działalność  dyr. ZSS nr 1 w Krapkowicach  i podtrzymać 
swoje stanowisko wyrażone w  uchwale nr XXV/435/2014 z dnia 26 lutego 2014r.,po 
myśli przepisu ar.239 §1 ustawy k.p.a. 
Radny Pan Bryś - uznał, że pierwsza decyzja  radnych wobec skargi(uznanie skargi 
za bezzasadną)  była słuszna- należy zastanowić  się nad zasadnością powołania 
komisji doraźnej, która miałaby rozpatrywać ponownie skargę, skoro nie wnosi ona 
nowych okoliczności.  
Powyższe poparła większość radnych.  
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski poddał pod głosowanie projekt uchwały         
w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej  
Przystąpiono do głosowania - uchwały nie podjęto- 1 głos „za”,18 głosów 
„przeciwko”. 
19 radnych zdecydowało, że ostateczne stanowisko radnych w sprawie skargi na 
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (dyr.Zespołu Szkół Sportowych nr 1      
w Krapkowicach) zostanie podjęte na Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia 2014r. 
 
Ad.3.     

Przewodniczący  Pan Rożałowski  o godz. 1700 dokonał  zamknięcia  XXVII 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach . 
Protokołowała: Elżbieta  Skiba 
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                       mgr Witold Rożałowski 
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