
 

 
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 18 maja 2016 roku 
 

Ad. 1.   

XVIII 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. 1500 .  W Sesji uczestniczyło ok.40 osób. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie  XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  
    prawomocności obrad. 
2. Podjęcie uchwał: 
    1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok;      
    2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019  
        dla Gminy Krapkowice. 
3. Zakończenie  XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 
Otwarcia XVIII 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. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 20 
radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Protokół z sesji  z dnia  28 kwietnia br. łącznie z dzisiejszym 
zostaną przyjęte na sesji czerwcowej br. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Brzozowski - zaproponował omówienie 
projektu nr 3 i podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami na lata 2016- 2019 dla Gminy Krapkowice” jako pierwszego, a następnie 
omówienie projektów nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy  i projektu nr 2 w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 
Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych. 
Ad. 2.  
Podjęcie uchwały. 
Przewodniczący obrad odczytał: 
1)  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na 
lata 2016-2019 dla Gminy Krapkowice-  
Burmistrz Krapkowic- przyjęcie powyższego programu jest podstawą do ubiegania się 
o środki zewnętrzne na ten cel- zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, program  taki sporządza burmistrz na okres 4 lat- program ten ma na celu 
m.in. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, zahamowanie procesów degradacji 
zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, podejmowanie działań 
zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych                 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 



finansowych na opiekę nad zabytkami-  dzisiaj wpłynęła do urzędu pozytywna opinia  
nt. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krapkowice na lata 2016- 2019   
Radny Pan Holinej- piece wapiennicze  przy ul. Opolskiej są uznane jako zabytki- nie 
ma jednak do nich dojścia- to samo dotyczy zamku w Dąbrówce Górnej, gdzie nawet 
znajduje się tablica informująca, że jest to teren prywatny i wstęp jest wzbroniony- na 
przyszłość należy rozważyć możliwość udostępnienia dla zwiedzających 
Burmistrz Pan Kasiura- jeden z pieców  wapienniczych znajduje się na terenie 
gminnym, a drugi na terenie prywatnym- są ujęte w planie rewitalizacji- są pewne 
kłopoty, gdyż  piece wymagają  dość dużych nakładów finansowych na ich odnowienie- 
zostały tylko wykonane najpilniejsze prace renowacyjne- na terenie prywatnym nie 
możemy interweniować, tak jak w przypadku Zamku w Dąbrówce Górnej- możemy  
wystąpić do właściciela o możliwość udostępnienia dla zwiedzających, gdyby było 
takie zainteresowanie. 
Pan Małkiewicz-  na działce pomiędzy kościołem a mostem kolejowym znajduje się 
teren parkowo- pałacowy- czy działka  objęta jest  planem rewitalizacji- na dzień 
dzisiejszy działka stanowi  dzikie wysypisko śmieci- cały czas wywożone są tu  odpady  
komunalne- teren należy objąć kontrolą. 
Zastępca Burmistrza Pan Haraf-  teren ten, jak wiele innych objęty jest planem  
rewitalizacji- plan rewitalizacji  jest na etapie opracowywania i do września 2016 roku 
powinien być zatwierdzony- w roku 2017, po zatwierdzeniu planu, powinniśmy 
otrzymać fundusze finansowe- dla mieszkańców udostępnimy informację nt. programu 
rewitalizacji, łącznie z mapkami- mieszkańcy będą mogli składać wnioski- teren 
dzikiego wysypiska skontrolujemy i poczynimy odpowiednie działania.  
Pan Brzozowski- gmina przejęła od Metssa Tisue wieżę zegarową- czy tu zostały 
wykonane najpotrzebniejsze prace przed dalszą dewastacją obiektu. 
Pan Haraf- wieża jest również w obszarze obiektów rewitalizowanych- na dzień 
dzisiejszy, w ramach posiadanych środków finansowych zostały wykonane prace 
doraźne.  
Pani Kielar- należy odnowić napis na studni zabytkowej, usytuowanej w Otmęcie, przy 
ul.Ks. Koziołka- to nie wymaga dużych nakładów finansowych. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
gminnego programu opieki nad zabytkami- uchwała przeszła  jednogłośnie-  głosowało 
20 radnych- UCHWAŁA Nr XVIII/213/2016;  
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok-  
Burmistrz Pan Kasiura- było wskazanie radnych rozdysponowania 400 tyś. zł. na            
9 zadań, plus dwa rezerwowe- zadania zostały wycenione nie pod względem 
finansowym, lecz pod względem metrażu- koszt zadania może zmniejszać się lub 
zwiększać w zależności od grubości warstwy asfaltu na danej drodze- z wartości 
przetargu wychodzi, że ponad 8 tyś.m2 jest do realizacji- w związku z tym 
zaproponowaliśmy 2 rezerwowe zadania żeby nie zwoływać sesji nadzwyczajnej, 
mając na miejscu firmę realizującą zadania- wpłynęło pismo radnych Klubu KWW 
Macieja Sonika, w którym radni proponują wskazania innych 9 zadań- materiał 
dzisiejszy w formie autopoprawki uwzględnia kilka wniosków klubu- z zadań, które 
zaproponowałem zostaje większość- radni zaproponowali wyłączenie remontu  ulicy 
Moniuszki w Krapkowicach oraz ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim i wprowadzenie 
remontu ulicy Zuga w Rogowie Opolskim oraz remontu ulic Sadowej i Sportowej             
w Krapkowicach- ulica Parkowa w Rogowie Opolskim zostałaby przesunięta na 
najbliższy czas przy przebudowie remizy strażackiej w Rogowie Opolskim. 
Pan Kowalczuk- wnioskował o wykonanie nawierzchni ulicy Moniuszki w miarę 
posiadanych środków finansowych jeszcze w tym roku- jeżeli w tym roku nie uda się, 
to zabezpieczyć środki w budżecie na 2017 rok- spółdzielnia mieszkaniowa ma 
niemały wkład w estetykę miasta- przy ul. Moniuszki znajdują się bloki spółdzielcze,    



a chodniki przy tej ulicy zostały wykonane przy nakładach finansowych spółdzielni, 
znajdują się tu dwa przedszkola, sklepy- remont tej ulicy jest jak najbardziej wskazany. 
Pan Żyłka-  ulica Moniuszki, to jedyna która została wykreślona z remontów w tym 
roku- ta droga co roku jest łatana- zabiegałem bardzo często o jej remont- 
monitowałem często w wydziale GKI- są tu  rozległe ubytki w asfalcie, m.in. po 
robotach spółki WiK- jest tu bardzo dużo bloków, są zadbane chodniki  a nawierzchnia 
drogi pozostawia wiele do życzenia. 
Pan Brzozowski- takich ulic jak Moniuszki mamy wiele w mieście- wskazane zostały  
do remontu drogi, które w ogóle nie mają nawierzchni asfaltowej np. ul.Pułaskiego, 
Szkolna, Sportowa w Krapkowicach, ul.Polna w Dąbrówce Górnej,- komisja dokonała 
wizji lokalnej ulic  wskazanych przez burmistrza i przez klub radnych i wybrała te, które 
w tym roku należy zrobić.       
Pan Małkiewicz-  ulica Moniuszki jest w takim samym stanie technicznym jak ulica 
Damrota- te ulice nie wymagają w tym roku remontu i wprowadzi się je do remontu  na 
przyszły rok- takich dróg o podobnym stanie jest wiele- należy  brać jakiś stosowny 
czas wobec tych remontów- powinniśmy wykazać się rozsądkiem- jeżeli stan tych dróg 
nie jest w bardzo złym stanie, to należy odczekać i najpierw wyremontować drogi, które 
w ogóle nie mają nawierzchni- ludzie czekają 40 lat na remont ulic np. Polnej                       
w Dąbrówce Górnej. 
Pan Kowalczuk- wnioskuję nie o zmianę w budżecie gminy, ale o współfinansowanie 
przez firmę zadania  pn. dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy „Meblosoft” 
wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej- oszczędności z tego zadania 
przeznaczyć na remont ul. Moniuszki. 
Powyższy wniosek poddano pod głosowanie- wniosek przeszedł jednogłośnie. 
Wydział  GKI skieruje stosowne pismo do firmy „Meblosoft.” 
Burmistrz Pan Kasiura- w pierwszej wersji została wykreślona budowa drogi-ulica 
Broniewskiego, a pieniądze z tego zadania przeznaczono na zadania rezerwowe- 
aktualnie jest wniosek o przywrócenie tego zadania, ale nie ma takiej kwoty rezerwy 
na to zadanie- należałoby wrócić do pierwotnej wersji, albo znaleźć inne rozwiązanie-
ponownie należy spotkać się z mieszkańcami ul. Broniewskiego i jednoznacznie 
przyjąć stanowisko- jeżeli miałoby to zadanie zostać, to należy znaleźć kwotę rezerwy, 
którą mógłby dysponować burmistrz. 
Pan Małkiewicz- uznaliśmy pozostawić to zadania, aby całkowicie nie wyleciało               
z tabeli- droga powinna być otwarta, ze swobodnym dojazdem do własnych posesji, 
ale z zakazem ruchu dla innych użytkowników- jeżeli chodzi o znalezienie kwoty 
rezerwy, to proponuję ściągnięcie po 5% z każdego, nie rozpoczętego zadania 
inwestycyjnego i przeznaczenie do dyspozycji burmistrza tj.ok.120 tyś. zł. rezerwy. 
Burmistrz Pan Kasiura- tak, ale odnośnie ulicy Broniewskiego powinno być jeszcze 
spotkanie z mieszkańcami i ostateczne określenie zakresu prac na tej ulicy. 
Pan Małkiewicz- jeżeli po spotkaniu nt. ul. Broniewskiego będą głosy aby tej ulicy nie 
remontować, to wykreślimy to zadanie- jeżeli skuteczność w realizacji zadań będzie 
tak dobra jak w przypadku drogi przy PG Nr 2 w Krapkowicach, to będą dość duże 
oszczędności.  
Pan Małkiewicz- wnioskował o skreślenie po 5% wartości z każdego zadania 
inwestycyjnego, nie rozpoczętego i przerzucenie do kwoty rezerwowej do dyspozycji 
burmistrza (daje ok.120 tyś.zł.). 
Powyższy wniosek poddano pod głosowanie- wniosek przyjęto jednogłośnie- 
głosowało 20 radnych . 
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok z autopoprawką  zał.nr 3 oraz 
ściągnięcia po 5% z każdego nie rozpoczętego zadania inwestycyjnego na rezerwę do 
dyspozycji burmistrza został poddany pod głosowanie- uchwała przeszła przy 3 
głosach wstrzymujących- głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XVIII/214/2016; 
 



3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- 
Skarbnik  Miasta Pan Patej- zmiana wpf polegała na zmianie nazwy zadania” Budowa 
boiska sportowego przy PG Nr 2 w Krapkowicach” na zadanie pod nazwą „Budowa 
kompleksu sportowego przy ulicy Kwiatowej 7 w Krapkowicach- I etap” oraz 
zwiększenie nakładów w 2016 roku o  167.000,00 zł i zmniejszenie nakładów w 2018 
roku o 167.000,00 zł. , jak również na wprowadzeniu zadania pn.”Świadczenie usług 
w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół  w roku szkolnym 2016-
2017”- projekt uchwały poddano pod głosowanie- uchwała przeszła przy 1 głosie 
wstrzymującym- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XVIII/215/2016.  
Ad.3. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej     
w Krapkowicach 
Protokołowała: Elżbieta Skiba  
 
               Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Andrzej Małkiewicz 


