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Protokół Nr XIX/2016 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

  z dnia 23 czerwca 2016 rok  
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1630  
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.  
Porządek obrad. 

1. Otwarcie  XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności 
obrad. 

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  28.04.2016 r. 
do  23.06.2016 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych 
złożone w formie pisemnej. 

3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi               
w pkt. 9 porządku obrad. 

4    Realizacja wniosków za 2015 rok. 
      5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
           oświatowych do Akcji letniej 2016. 

6.  Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami  
      użytkowymi i  lokalami socjalnymi 

      7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem   
           z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok- projekt uchwały nr 1  z dnia  
            03.06.2016r.). 

     Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok- projekt uchwały nr 2 
      z dnia 03.06.2016r.). 

     8.  Podjęcie uchwał: 
a) Projekt uchwały nr 3  w  sprawie  zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą 

Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, 
Turawa, Walce, Zdzieszowice (projekt z dnia 31.05.2016 r.); 

b) Projekt uchwały nr 4  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej (projekt z dnia 06.06.2016 r.); 

c) Projekt uchwały nr 5  w  sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok 
(projekt z dnia 08.05.2016 r.); 

d) Projekt nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej(projekt z dnia  
06.06.2016 r.); 

e) Projekt uchwały nr 7  w  sprawie  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 
ołtarza głównego w kościele p. w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego 
w Rogowie Opolskim (projekt z dnia 07.06.2016 r.); 

f) Projekt uchwały nr 8  w  sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 
Krapkowice za 2015 rok (projekt z dnia 08.06.2016 r.); 

g) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości  (projekt z dnia 10.05.2016 r.); 

h) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości  (projekt z dnia 20.05.2016 r.); 

i) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia tej 
umowy (projekt z dnia 01.06.2016 r.); 

j) Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 02.06.2016 r. ); 

k) Projekt uchwały nr 13 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z dnia 02.06.2016 r.); 

            l)     Projekt uchwały nr 14  w sprawie  wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości   
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                   w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania  
                   nieruchomości przyległej (projekt z dnia 07.06.2016 r.); 
            m)   Projekt uchwały nr 15   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  
                   uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  (projekt z dnia  
                   07.06.2016r.); 
            n)    Projekt uchwały nr 16   w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
                   za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  
                   nieruchomości (projekt z dnia 08.06.2016 r.); 
            0)    Projekt uchwały nr 17   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  
                   gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty  (projekt   
                   z dnia 07.06.2016r.); 
            p)    Projekt uchwały nr 18   w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
                   za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
                   nieruchomości (projekt z dnia 08.06.2016 r.;) 
            r)     Projekt uchwały nr 19   w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu  
                   oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
                  (projekt z dnia 08.06.2016r.);     
            s)    Projekt uchwały nr 20   w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z dnia  
                   08.06.2016r.); 
             t)   Projekt uchwały nr 21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  
                   dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego  
                   przez gminy: Chrząstowice, Lubsza, Popielów, Strzeleczki, Prószków, Niemodlin,  
                  Turawa, Tułowice i Dąbrowa (projekt z dnia 08.06.2016r.); 
       9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad. 
      10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.  
      11. Zakończenie  XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XIX  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, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, sołtysów poszczególnych sołectw, prezesów spółek 
gminnych, wszystkich uczestniczących w obradach. 

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 Rady Miejskiej z dnia  28 kwietnia  2016 r. oraz z Nadzwyczajnych 
Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 i 18 maja 2016 r. były do wglądu w Biurze Rady, na 
stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady. 

Protokoły przyjęto kolejno,  jednomyślnie bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 20 radnych . 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz zaproponował zmianę porządku obrad poprzez 
przesunięcie pkt.7-Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu i zadań gospodarczych gminy Krapkowice za 
2015 rok-Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok do pkt.8 
porządku obrad, po przegłosowaniu pakietu  projektów uchwał w tym punkcie. 
Powyższe przyjęto  przy 6 głosach wstrzymujących- głosowało 20 radnych. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwał nr 22 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz  
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zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Krapkowice (projekt uchwały omówiony na posiedzeniach komisji spraw 
społecznych i komisji gospodarki i finansów) oraz projekt uchwały nr 23 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: 
„Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 
(ul. Opolska,   1 Maja, Głowackiego) w miejscowości Krapkowice” (podjęcie chwały 
wynikło po spotkaniu  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, po rozstrzygnięciu  przetargu- 
i przekazaniu dodatkowo 60 tyś. zł. dla Województwa Opolskiego  w związku                      
z większym zakresem robót ( ze 130 tyś. zł. na 190 tyś. zł.). 
Wprowadzenie powyższych projektów uchwał do porządku obrad przyjęto 
jednogłośnie- głosowało 20 radnych . 
Ad.2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym             
od  28.04.2016 r. do  23.06.2016 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania                
i interpelacje radnych złożone  w formie pisemnej. 
-01.05.2016r- Bieg Krapkowicki, Sztafeta Firm 
-02.05.2016r- Święto Flagi- Otwarcie Baszty Krapkowickiej 
-03.05.2016r-Święto Konstytucji- msza za Ojczyznę, zorganizowana wspólnie ze 
Starostą Krapkowickim- złożenie kwiatów pod pomnikiem  ofiar wojen 
-04.05.2016r-  jubileusz 100- letni mieszkańca Krapkowic Pana Bajko 
-06.05.2016r-Święto Straży Pożarnej obchodzone w Opolu z udziałem nowo-
powołanego komendanta wojewódzkiego Pana Kucharzaka, mieszkańca Krapkowic, 
byłego komendanta straży pożarnej  w Krapkowicach 
-11.05.2016r- Konkurs gry na trąbce zorganizowany przez Szkołę Muzyczną                    
w Krapkowicach z udziałem licznej grupy młodzieży z poł.Polski-  ufundowana nagroda 
główna -trąbka 
-12.05.2016- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul.Mickiewicza- 
wielkie czytanie  z udziałem uczniów szkół gminnych 
-14.05.2016r- Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 
-19.05.2016r-Jubileusz 50 i 60 lecia par małżeńskich, uroczyście obchodzony w KDK-
wręczenie kwiatów i medali nadanych przez Prezydenta RP 
-19.05.2016r- wręczenie Diamentów Forbesa w Opolu dla prężnie działających 
przedsiębiorców, będących filarem rozwoju swoich regionów- wśród wyróżnionych 
znalazły się firmy z Krapkowic: Spółka „WiK”,Drozdorf, Agroland, Koliber 
-23.05.2016r- spotkanie burmistrza, przewodniczącego i wi-ce przewodniczących rady 
z prezesem Klubu KS Krapkowice Bartoszem Banachowskim na okoliczność awansu 
do IV Ligi piłki Nożnej 
-28.05-2016r- obchody 80- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach- 
impreza bardzo dobrze przygotowana- uroczyste obchody przerwała „ogromna 
nawałnica”- strażacy zadysponowani do akcji ratunkowej- nawałnica spowodowała 
duże szkody w gminie, na ponad 400 tyś.zł.- została wysłana pełna dokumentacja  do 
Wojewody Opolskiego  o uznanie chociaż częściowej rekompensaty 
-01.06.2016r- Dzień Dziecka w Krapkowicach- liczne imprezy na Pływalni Delfin,            
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, na akwenie „Gold”, na Krapkowickim 
Rynku 
-03.06.2016r-Hala  Widowiskowo- Sportowa w Krapkowicach- obchody jubileuszowe 
PP Nr 6 w Krapkowicach- zabawa dzieci z rodzicami 
-03.06.2016r- Krapkowicki Młyn- wernisaż poetycko-malarski, zorganizowany przez 
stowarzyszenie Pasja 
-04-05-06.2016r- Dni Krapkowic z udziałem wielu artystów, występy uczestników 
klubów działających przy KDK, Olimpiada Przedszkolaków- bardzo duże 
zainteresowanie mieszkańców gminy Krapkowice i nie tylko 
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-08.06.2016r- zacumowanie barki ”Irena” w Porcie Krapkowickim- barka płynęła     
Wrocławia przez Opole do Kędzierzyna- prelekcja, zwiedzanie  na barce, pilnik przy 
nadbrzeżu portu Marina  
-12.06.2016r-zawody OSP w Dąbrówce Górnej- wygrała drużyna seniorów z OSP          
w Kórnicy  
-17.06.2016r- XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich, po raz pierwszy  
w KDK, objęty patronatem biskupa opolskiego i marszałka  województwa opolskiego, 
zorganizowany wspólnie ze starostą krapkowickim  
-19.06.2016r-23.06.2016r.-wystawa obrazu ręcznie haftowanego krzyżykiem pt. Bitwa 
pod Grunwaldem”- wystawa w KDK 
-21.06.2016r-w KDK uroczyste zakończenie roku szkolnego, wręczenie nagród 
wyróżniającym się uczniom w nauce i sporcie 
-22.06.2016r- spotkanie u Wojewody Opolskiego nt. spraw związanych z dochodem 
za zadania własne- Wojewoda obiecał poczynić pewne ruchy w tym kierunku- te 
zadania będą wycenione 
-23.06.2016r- spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich nt. budowy drugiego ronda, 
modernizacji ronda w Otmęcie, budowy chodnika przy ul. Prudnickiej- budowa nowego 
ronda w Krapkowicach zostanie rozpoczęta dopiero po  zakończeniu Dni Młodzieży 
Część zadań remontowych i inwestycyjnych nakreślonych do wyk. w 2016 roku 
całkowicie zakończono, niektóre częściowo wykonano,a część z nich jest po 
przetargach- w 70% zrealizowano nawierzchnie- duża inwestycja prowadzona jest        
w ŚDS, a jej oddanie planowane jest na wrzesień br. Złożyliśmy wniosek                             
do Programu Operacyjnego o dofinansowanie zadania rewitalizacji i modernizacji 
Baszty Krapkowickiej - wniosek opiewa na kwotę 700 tyś.zł. przy dofinansowaniu           
w wys.80%-obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku- w ciągu miesiąca 
powinniśmy wiedzieć czy otrzymamy dofinansowanie. W kwietniu br  Regionalna Izba 
Obrachunkowa zakończyła kontrolę w urzędzie- kontrola wykazała  nieprawidłowości 
w sposobie wykonywania budżetu- nie ma jeszcze zaleceń pokontrolnych- poczyniono  
już pewne kroki w kwestii wzmocnienia nadzoru nad realizacją zadań- odbyły się 
spotkania z pracownikami-Skarbnik poczynił już działania w kwestii wdrożenia 
procedur celem skutecznego wyeliminowania  nieprawidłowości w zakresie 
dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia do dokonywania 
wydatków określonych w planie finansowym, nieprawidłowości dot. rachunkowości,     
w kwestii wzmocnienia nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych.  
Od 1 czerwca 2016r.nastąpła zmiana struktury organizacyjnej w urzędzie-powołano II 
zastępcę burmistrza  Pana Andrzeja Brzezinę- jest to w pewnym sensie pokłosie 
kontroli RIO- kontrola wykazała potrzebę zwiększenia nadzoru nie tylko w samym 
urzędzie ale i nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych- powołanie drugiego 
zastępcy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia pierwszego zastępcy, 
skarbnika i sekretarza  jest praktycznie neutralne dla budżetu gminy, nie wymaga 
podwyższenia wydatków administracyjnych . Pan Brzezina będzie zajmował się 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych, pozyskiwaniem nowych inwestorów, 
sprawami geodezyjnymi, nieruchomościami- nadzorować będzie Wydział GGR, USC, 
PiRG. Przygotowujemy projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych za 
Pływalnią „Delfin”- koncepcję zagospodarowania terenów radni otrzymali na tabletach, 
co pozwoli zdecydować radnym o kolejności realizacji tych zadań. Przygotowujemy się 
do wspólnego zarządzania  oświatą  w aspekcie kadrowym i finansowym- do tego 
zmuszają nas konieczność i zmiany prawne- tego typu działania związane będą z vat 
i wspólnymi przetargami dla wszystkich jednostek- to powinno być scentralizowane- 
nie wiadomo  jeszcze jaki będzie system oświaty.Pracujemy nad koncepcją  
wspólnego zarządzania obiektami sportowymi, łącznie z basenami, halami sportowymi 
stadionami- we wrześniu br. zostanie przedstawiona symulacja pod względem 
kosztorysowym, personalnym, organizacyjnym. Dyskutujemy również nt. mostu 
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kolejowego- przygotowywane są  dwa warianty, należy wybrać jeden z nich i podjąć 
niezbędne działania w kierunku uruchomienia ruchu samochodowego tym mostem- 
takie działania podjęto mając na uwadze ostatnie, nagminne wypadki na autostradzie 
i kierowanie ruchu samochodowego przez Krapkowice, co powodowało niesamowite 
utrudnienia ruchu w Krapkowicach. 2 lipca otwieramy plażę na okres letni, bez kąpieli 
wodnej przy Porcie Marina- plaża z 50 leżakami, parasolami, miejscem do grillowania, 
- oczekujemy od mieszkańców dalszych pomysłów  do wykorzystania.23-24 lipca br. 
Piknik Odrzański z wyścigami smoczych łodzi, połączony ze Światowym  Dniem 
Młodzieży-1000 pielgrzymów z Francji ,przebywających na Górze Św. Anny będzie 
uczestniczyło w Pikniku Odrzańskim- zaplanowano w tych dniach wiele ciekawych 
imprez m.in. występ chórów krapkowickich ,występ tenorów. Pozyskaliśmy samochód 
strażacki z Zakładów Koksowniczych-samochód zostanie przekazany OSP w Żużeli, 
a samochód z OSP Żużeli zostanie przekazany dla m. partnerskiego Rohatyn. 
Pan Kowalczuk- na komisjach mówi się o wykonaniu wszystkich zadań remontowych 
i inwestycyjnych do końca roku (zadania nakreślone do realizacji w załączniku do 
budżetu)- jest to absurdalne, gdyż z jednej strony burmistrz w każdym zadaniu będzie 
narażał się RIO, a z drugiej strony na krytykę mieszkańców i złe zarządzanie-
wystąpienie RIO jest dla mnie nie do przyjęcia-produkujemy materiał, aby produkować 
- jak burmistrz pogodzi jedno z drugim.     
Burmistrz Pan Kasiura- w bieżących zadaniach rada pozostawiła burmistrzowi 
możliwość szybkiego reagowania i przenoszenia pieniędzy na poszczególne działy-tu 
staramy zabezpieczyć środki jeszcze przed wykonaniem zadania-  załącznik zadań 
inwestycyjnych, to pozostawienie przez radnych 10% rezerwy, co  pozwoli na 
rozpoczęcie zadania albo zrealizowanie jakiegoś zadania- ze względu na 
bezpieczeństwo finansowe i aby nie narażać się RIO zadania robione są kaskadowo-  
robimy jedno, dwa zadania- patrzymy czy mamy środki i rozpoczynamy następne-
jeżeli mamy środki to realizujemy zadania, jeżeli nie to jest potrzeba zwołania sesji          
i decyzja radnych o znalezieniu dodatkowych środków- będziemy planować                       
i przewidywać- nie wszystkie wnioski będą jednak wykonywane natychmiast, gdyż 
potrzebują tzw. obróbki finansowej, o czym w protokole RIO zaznaczono- były uwagi 
o tygodniowym, bądź dwutygodniowym uzupełnieniu środków w danych działach, ale 
nie było uwag, że wydaliśmy pieniądze nie mając ich w budżecie.   
Ad.3.  
     Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi  
w pkt. 9 porządku obrad. 
Pan Żyłka- zgłosił potrzebę doświetlenia przejścia dla pieszych przy Krapkowickim 
Domu Kultury- oświetlenie wykonać w miarę możliwości w okresie letnim. Rozważyć 
wprowadzenie Nagrody honorowej w formie Statuetki np. Baszty Krapkowickiej, 
honorując mieszkańców czynnie działających w każdej dziedzinie życia. 
Pan Małkiewicz- wnioskował o podanie przybliżonych terminów realizacji zadań               
z Budżetu Obywatelskiego. 
Ad.4.  
      Realizacja wniosków za 2015 rok (w załączeniu do protokołu). 
Informację z realizacji wniosków za 2015 rok przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.5.  
     Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-  
oświatowych do Akcji letniej 2016 (w załączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 
radnych. 
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Ad.6. 
    Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz 
lokalami użytkowymi i  lokalami socjalnymi (w załączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 
radnych. 
Ad.8. Podjęcie uchwał: 
a)Projekt uchwały nr 3  w  sprawie  zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą 
Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, 
Walce, Zdzieszowice 
Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura- przedstawił autopoprawkę do projektu- od 
zawarcia umowy o współdziałaniu z gminą Krapkowice odstąpiły gminy: Popielów, 
Walce  i Zdzieszowice. 
Autopoprawka przegłosowana jednogłośnie- głosowało 20 radnych. 
Uchwałę z autopoprawką przegłosowano  jednogłośnie- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NrXIX/216/2016 
b) Projekt uchwały nr 4  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 
NrXIX/217/2016 
c) Projekt uchwały nr 5  w  sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok- 
jednogłośnie-głosowało 20 radnych- radni zdecydowali o zwiększeniu budżetu po 
stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
wydatków o kwotę 60 tyś.zł.,jako pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na 
realizację zadania pn.”Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 409 i 514 (ul.Opolska,1Mja,Głowackiego) w miejscowości Krapkowice- 

łącznie pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wys.190 tyś.zł. 
Skarbnik Pan Patej- o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, o tę kwotę zwiększy się  wydatki w   wieloletniej prognozie finansowej-Uchwała, 
z wprowadzonymi zmianami  przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 
NrXIX/218/2016  
d) Projekt nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/219/2016  
e) Projekt uchwały nr 7  w  sprawie  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie ołtarza 
głównego w kościele p. w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/220/2016  
f) Projekt uchwały nr 8  w  sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice 
za 2015 rok- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 
NrXIX/221/2016  
g) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/222/2016  
h) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/223/2016  
i) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości                 
i odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia tej umowy- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/224/2016  
j) Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/225/2016  
k) Projekt uchwały nr 13 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/226/2016  
l) Projekt uchwały nr 14  w sprawie  wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości w drodze  
bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/227/2016  
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m) Projekt uchwały nr 15   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/228/2016 
n) Projekt uchwały nr 16   w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości-        
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/229/2016 
o) Projekt uchwały nr 17   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty- 
Burmistrz Pan Kasiura- wracamy do cen obowiązujących, gdy gmina Krapkowice była                 
w międzygminnym związku „Czysty Region”-nie było wówczas miarodajnych danych odnośnie 
produkowania odpadów przez mieszkańców, kosztów utylizacji- zmiana ustawy podwyższyła 
cały system nakazujący wywózkę do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych dla   poł.zach.regionu- gmina Kietrz- nowe stawki pozwolą zbudować instalacje 
stabilną- powinno nastąpić zbilansowanie  wpływów i wydatków na gospodarce odpadami 
Pan Małkiewicz-stawki zostały tak wypracowane, aby zbilansować system, ale również tak, 
aby jak najmniej były uciążliwe dla mieszkańców-uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 
20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/230/2016 
p)Projekt uchwały nr 18   w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela   nieruchomości- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/231/2016 
r) Projekt uchwały nr 19   w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej- 
Pani Meisner- uchwałę opracowano na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariatu, gdzie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek 
określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych- inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy gminy z jej mieszkańcami       
w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej- 
mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć 
wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych ustawą-uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/232/2016 
s) Projekt uchwały nr 20 w sprawie emisji obligacji komunalnych- Skarbnik Pan Patej-
stwierdził, że  to pokłosie podjętej uchwały budżetowej w grudniu 2015 roku- środki uzyskane 
z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych w wys. 4.175.008 zł. oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań w wys. 3.324.992 zł.- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 
radnych- UCHWAŁA NrXIX/233/2016                   
u) Projekt uchwały nr 21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego  przez gminy: Chrząstowice, 
Lubsza, Popielów, Strzeleczki, Prószków, Niemodlin, Turawa, Tułowice i Dąbrowa- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/234/2016 
w) Projekt uchwały nr 22 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży            
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice- 
Pani Meisner- liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży, przyjętych przez Radę Miasta w Krapkowicach Uchwałą Nr IX/146/2003 z dnia 27 
października 2003 roku, nie ulega zmianie- zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2016 r. poz. 487 „Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.”- projekt nowej uchwały przygotowano 
mając na względzie ochronę obiektów oświatowych zgodnie z założeniami Programu 
profilaktyki i rozwiązywania problem w alkoholowych dla Gminy Krapkowice, który stanowi 
część składową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krapkowice na 
lata 2016-2025.- żaden z aktualnych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                         
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie uprawnia rady do konkretyzowania jak ma wyglądać 
miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz do określenia warunków 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a takie zapisy znajdowały się w uchylanej 
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uchwale z 2003 roku- zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                        
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487” W 
miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są ustalane 
przez radę gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów”- opinia pozytywna  
Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu- uchwała przeszła przy19 głosach „za”, 1 głosie 
„przeciwko”- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/235/2016 
z) Projekt uchwały nr 23 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni 
drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości 
Krapkowice”- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 
NrXIX/236/2016. 
Ad.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok-  projekt uchwały nr 1  z dnia 
03.06.2016r.). 
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok- projekt uchwały nr 2            
z dnia 03.06.2016r.). 
       Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok (Zarządzenie  Nr 
389/2016  Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2016 r. oraz Sprawozdanie finansowe Gminy 
Krapkowice za 2015 rok ( Zarządzenie Nr 398/2016 Burmistrza Krapkowic  z dnia 21 kwietnia 
2016 r.)- zagadnienie  było  głównym tematem posiedzeń komisji Rady od dnia 20.06.2016 r. 
do dnia 22.06.2016r.- wszystkie komisje przyjęły pozytywnie przedstawione sprawozdania  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej  nt. 
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok- Komisja dokonała badania 
sprawozdania  w dniach 12 i 17 maja 2016 r. 
Przewodniczący Komisji  przedstawił opinię RIO w Opolu (Uchwała nr 143/2016 z dnia 20 
kwietnia  2016 r.)  w sprawie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za 2015 rok.  
Uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia        
i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy Krapkowice  za 2015 rok- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NrXIX/237/2016 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił wniosek Komisji                             
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2015 rok- uchwałę  Komisji z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2015 rok (jednomyślne głosowanie komisji)  
przesłano do RIO w Opolu dnia  17 maja 2016r.- opinia RIO nt. wniosku komisji (pozytywna) 
wpłynęła  w dniu  06.06.2016r.- Komisja Rewizyjna występuje do rady o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi z działalności za 2015 rok. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  przestawił opinię RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium (Uchwała nr 223/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.- opinia pozytywna)  
Pan Małkiewicz zauważył, że dzisiaj dopiero poruszono kwestię protokołu pokontrolnego RIO 
przeprowadzoną w urzędzie- kontrola w urzędzie wykazała wiele nieprawidłowości-RIO 
wykazało potrzebę zwiększenia nadzoru w urzędzie jak również nadzoru w spółkach 
gminnych- przesłałem ten protokół radnym do oceny powyższego- RIO, w mojej ocenie, 
oceniając absolutorium bierze pod uwagę dokumenty finalne z grudnia 2015 roku tj. z 
wykonania budżetu, wszelkie zmiany budżetu na koniec roku- jest to ponad 200 stron 
protokołu- sporo jest tu nieprawidłowości sposobu wykonywania budżetu m.in. pracownicy 
urzędu angażowali środki finansowe pomiędzy paragrafami, nie mając takich środków- 
burmistrz nie egzekwuje przepisów prawa, gdyż szereg nieprawidłowości z 2013 roku nie 
wdrożono w życie- dokument ten bardzo trudno analizuje się- skoro poznaliśmy ten dokument, 
to uważam że dla nas będzie miał wpływ na udzielenie absolutorium 
Pan Zdun- kiedy możemy spodziewać się zaleceń pokontrolnych. .  
Burmistrz Pan Kasiura-  kontrolujący z RIO, po przeprowadzeniu kontroli w urzędzie, wstępnie  
poinformowali, że taki protokół może wpłynąć do urzędu w ciągu 6-8 tygodni- najpierw w ciągu 
30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego należy wykonać wnioski 
pokontrolne w nim zawarte- rozpoczęliśmy już m.in. częstsze podatkowe kontrole w terenie, 
podjęliśmy skuteczniejsze działania w celu wyeliminowania powstałych innych  
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nieprawidłowości- ocena RIO odnośnie wprowadzenia w życie prawidłowo  wniosków 
pokontrolnych może nastąpić dopiero w lipcu br. 
Pan Kowalczuk- do burmistrza należy sposób wykonywania budżetu- jeżeli nawet miałoby 
dojść do ukarania burmistrza, to burmistrz zapłaci z własnej kieszeni, nie z budżetu gminnego-
do takiej a nie innej sytuacji doszło tylko dlatego, że burmistrz nie poinformował radnych              
o powołaniu II wiceburmistrza- to był na pewno błąd, ale nie do tego, aby nie udzielić 
burmistrzowi absolutorium- radni, wspólnie z burmistrzem wykonują budżet gminy i dlatego 
zachęcam do udzielenia absolutorium, pomijając osobiste porachunki i zachowanie dobrej 
współpracy rady z burmistrzem. 
Pan Brzozowski- burmistrz oczekuje dobrej  współpracy radnych ale radni też jej oczekują       
od burmistrza- takiej współpracy nie ma- zostajemy ciągle  wprowadzani w błąd- chociażby      
z wykonaniem dróg w Steblowie- w 2014 roku zostają wykonane drogi w Steblowie,w innych 
miejscach, niż wskazuje rada sołecka- w 2015 roku burmistrz reguluje dopiero  płatności za te 
drogi- dlatego też była potrzeba z naszej strony wprowadzenia załącznika do budżetu w 2016 
roku w sprawie wyk. inwestycji i remontów.   
Radca prawny Pani Puciato- prawidłowy przebieg procedowania uchwały absolutorium, to 
ocena stanu wykonania budżetu, a nie jego sposób wykonywania- protokół pokontrolny RIO 
nie powinien być rozważany pod kątem nie udzielenia absolutorium- tak podjęta uchwała o nie 
udzieleniu absolutorium jest dotknięta istotną wadą prawną skutkującą stwierdzeniem jej 
nieważności- przy absolutorium oceniane jest sprawozdanie z wykonania budżetu, 
sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia gminnego, opinia RIO, stanowisko komisji 
rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok. 
Przewodniczący obrad odczytał, poddając pod głosowanie projekt uchwały Nr 2- w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic  za 2015 rok- uchwała przeszła przy 1 głosie 
wstrzymującym- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXIX/238/2016 
Burmistrz Pan Kasiura podziękował radnym za udzielenie absolutorium, złożył podziękowania 
pracownikom urzędu oraz pracownikom wszystkich jednostek pomocniczych za dobrze 
wykonany budżet roku 2015.  

Ad.9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 
porządku obrad. 
Burmistrz Pan Kasiura- poczynimy rozmowy z Tauronem odnośnie wykonania 
oświetlenia przy przejściu dla pieszych (koło KDK)- na pewno do września br. uda się 
wykonać zadanie.  
Sprawę ustanowienia  Statuetki, jako docenienie zasług mieszkańców działających       
w różnych dziedzinach na rzecz społeczności lokalnej należy przedyskutować na 
Komisji Spraw Społecznych, ale też na Komisji Statutowej (statucie gminy powinien 
być określony zakres przyznawania tej nagrody). 
Pani Kubacka- dokumentacja na zadania z budżetu obywatelskiego została już 
wykonana- w przyszłym tygodniu powinny odbyć się przetargi- planujemy wykonać 
zadania do końca wakacji, chyba że przeszkodą będą rażąco niskie ceny, które 
przedłużą procedurę przetargową. 
Pan Bryś- ponowił wniosek o wykup drogi dojazdowej do łąk rolników- gmina pomaga 
przedsiębiorcom, rolnikom nie- w przypadku wykupu tej drogi, rolnicy we własnym 
zakresie sfinansują jej utwardzenie.  
Pan Małkiewicz- na Komisji Gospodarki i Finansów radni stwierdzili, że cena wykupu 
tej drogi jest zbyt wysoka  i postanowili o wykupie, ale za cenę o  50% niższą od  
wskazanej. 
Burmistrz Pan Kasiura- ponownie należy temat przedyskutować-będziemy rozmawiać 
o „zejściu” z ceny- oczywiście wykup drogi, ale przy założeniu, że  realizacja                        
i utrzymanie tej drogi pozostanie w gestii rolników. 
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.  
Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 
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Ad.11. Zakończenie  XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba. 
 
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej   
 
                                                                                  Andrzej Małkiewicz  
 


