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                                      Protokół Nr XXI/2016 
                        z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  
                                   z dnia 29 września 2016 r. 
 
 
Ad.1.Sprawy regulaminowe 
      XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, ul. 
Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz.1400 i trwała do godz.16 50. W Sesji Rady 
Miejskiej uczestniczyło ok.60 osób. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  23.06.2016 r. do 

29 .09.2016 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 11 

porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy 

Krapkowice za I półrocze 2016 roku.  
5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2016 roku. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016                   

z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań 
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.  

7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice       
w I półroczu 2016 r. 

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2016.  
9. Informacja nt. realizacji programu  budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych 

przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości (projekt z dnia 06.07.2016 r.); 

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
(projekt z dnia 19.07.2016r.; 

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości (projekt z dnia 20.07.2016 r.; 

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabyci 
nieruchomości (projekt z dnia 28.07.2016 r.); 

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt z dnia 27.07.2016 r.) 

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych w drodze przetargu (projekt  z dnia 04.08.2016r.); 

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tych umów (projekt z dnia  11.08.2016 r.) 

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Krapkowice na lata 2016-2023” (projekt z dnia 13.09.2016 r.) 

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nrXXVII/306/2009 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na dogach publicznych w strefie płatnego parkowania na 
terenie miasta Krapkowice (projekt z dnia 14.09.2016 r.) 
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j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok dla zwierząt i ich części 
(projekt z dnia 29.08.2016 r.) 

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów            
w Krapkowicach (projekt z dnia 14.09.2016 r. ) 

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt  
z dnia 15.09.2016 r.) 

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych          
(projekt z dnia 15.09.2016r) 

n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt  
z dnia 15.09.2016r.) 

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice (projekt  
z dnia 15.09.2016 r.) 

p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy 
Krapkowice (projekt z dnia 15.09.2016r) 

q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie  utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych   
w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z dnia 14.09.2016 r.) 

r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok 
                       ( projekt z dnia 14.09.2016r.) 

s) Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt       
z dnia 14.09.2016r.) 

t) Projekt uchwały nr 20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt  
z dnia 15.09.2016 r)  

                 u)   Projekt uchwały nr 21 w sprawie  wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic (projekt 
                       z dnia 16.09.2016 r.) 
                11.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad oraz   
                       w okresie międzysesyjnym.  
                12.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
                13.  Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący rady Pan 
Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 
uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę,  
kierownictwo UMiG, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, 
wszystkich  uczestniczących w obradach. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach rady uczestniczy 19 
radnych, co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji (stan rady- 
21 radnych). 
Protokoły  z  Sesji  z  dnia 23 czerwca  2016 r. i z dnia 2 września 2016 r. były do wglądu      
w Biurze Rady, na stronie internetowej  i na sali przed Sesją Rady.  
Protokoły przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 
radnych. 
Radny Józef  Brzozowski- zgłosił wycofanie z porządku obrad,  na wniosek  radnych KWW 
Macieja Sonika projektu uchwały nr 21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic ze 
względu na nie otrzymanie informacji nt. przejęcia części obowiązków burmistrza przez II 
zastępcę burmistrza i  jego efektu pracy w związku z przejęciem tych obowiązków- projekt 
uchwały powróci pod obrady  na jednej z kolejnych sesji. 
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Powyższe przyjęto  przy 1 głosie wstrzymującym- głosowało 19 radnych. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie autopoprawek do 5 
projektów uchwał: nr 10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok dla zwierząt i ich części; nr 16 w sprawie  
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krapkowice; nr 17 w sprawie  utworzenia 
Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz 
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej dla 
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice; nr 18 w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok; nr 19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.  
Wprowadzenie autopoprawek do projektów jw. przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 
radnych. 
 
Ad.2. 
       Sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym- od 23 czerwca 2016 r. 
do 29 września 2016 r. przedłożył Burmistrz Krapkowic  Pan Andrzej Kasiura 

 23.06.2016r.- Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 03.07.2016r.- obóz językowy/j.angielski w Pokrzywnej z m.partnerskimi Zabierzów      
i Morawica, z nauczycielami z Camas (USA)- współpraca  od lat  b. dobra 

 05.07.2016r.- Stadion Miejski w Krapkowicach- Finał Siatkowy Młodzieży w Lidze 
Wojewódzkiej w Piłce Siatkowej 

 17.07.2016r.- Turniej Piłki Nożnej w Dąbrówce Górnej organizowany przez LZS 
Dąbrówka Górna- podziękowania dla radnego Artura Thiel za zaangażowanie           
w organizację turnieju  

 Miejsko-Gminna Biblioteka  Publiczna w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza- 
podpisanie przez siedem gmin biorących udział w partnerstwie publiczno- prywatnym 
dot. modernizacji obiektów publicznych, szczególnie oświatowych, tych które nie 
zostały dofinansowane z Aglomeracji Opolskiej  

 20-24.07.2016r.- Światowe Dni Młodzieży w Krapkowicach- 1500 młodzieży               
z Francji, grupy młodzieży z Czech i Niemiec- uczestnictwo młodzieży w Dniach 
Krapkowic- podziękowania dla wszystkich instytucji, wolontariuszy za 
zaangażowanie w organizacji 5 dniowego Święta Odry. 

 28.08.2016r.- dożynki wiejskie w Żywocicach 

 01.09.2016r.- rozpoczęcie roku szkolnego we wszystkich szkołach  

 02.09.2016r.- Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 03.04.-09.2016r.- dożynki gminne w Rogowie Opolskim- podziękowania dla sołtysa     
i rady sołeckiej za bardzo dobry poziom przygotowania  dożynek- w tym samym dniu 
uczestnictwo Sołectwa Żywocice w dożynkach wojewódzkich i zajęcie IV miejsca      
w koronach dożynkowych  

 08.09.2016r.- zawody organizowane przez WTZ- olimpiada dla osób 
niepełnosprawnych 

 10.09.2016r.- 25 lecie Firmy Filplast- firma nie mająca siedziby na terenie gminy 
Krapkowice, ale firma związana jest z gminą poprzez pracę wielu mieszkańców 
Krapkowic 

 11.09.2016r.- dożynki wiejskie w Steblowie, w Kórnicy- podziękowania za 
zaangażowanie w  dobrą organizacje dożynek 
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 13.09.2016r.- powołanie nowego Komendanta Straży Pożarnej w Krapkowicach-       
w miejsce byłego Komendanta Marka Kucharskiego, który został powołany na 
komendanta wojewódzkiego powołano Leszka Staniach wieloletniego oficera            
w Komendzie Krapkowickiej Straży Pożarnej     

 16.09.2016r.- 20-lecie Katowickiej Strefy Ekonomicznej- strefa prężnie rozwijająca 
się- ostatnio duże zainteresowanie przedsiębiorców zagranicznych  terenami przy 
węźle w Dąbrówce Górnej 

 24.09.2016r.- uroczyste otwarcie nowej remizy strażackiej w OSP Żużela- 
przekazanie samochodu bojowego podarowanego przez Zakłady Koksownicze         
w Zdzieszowicach  

 25.09.2016r.- ostatnie dożynki wiejskie w Dąbrówce Górnej- podziękowanie za 
organizację dożynek 

 28.09.2016r.- konferencja nt. rz. Odry  i przywrócenia gospodarki turystycznej na 
rzece  w aspekcie programu rządowego w sprawie przebudowy rz. Odry- 
rozmawiano również o wydłużeniu i poszerzeniu Śluzy Krapkowickiej, co miałoby 
nastąpić w II kwartale 2018 roku  

 Spotkanie  w RZBW z zastępcą dyrektora nt. prawa wodnego, m.in. o przyszłości 
Spółek Wodnych( na ten dzień brak szczegółów), złożyliśmy pismo o warunki 
spełniające przeprawę mostową- to pokłosie rozmów z przewodniczącym                    
i viceprzewodniczącym nt. przyszłości mostu kolejowego, ze spotkania ze starostą  
krapkowickim, przedstawicielami firmy zajmującej się realizacją tego typu zadań – 
będziemy szukać, pozyskiwać dodatkowych środków na to zadanie   

 II zmiana organizacji ruchu drogowego  w Krapkowicach- jest drugie rondo                  
( skrzyżowanie ulic Opolska- Prudnicka)- rondo nie przyspieszyło ruchu 
samochodowego, ale  polepszyło włączanie się wszystkich pojazdów z różnych 
kierunków ulic- zostanie również poprawione rondo w Otmęcie  

Radny  Józef Brzozowski- w jakim zakresie i kiedy zostanie poprawione rondo w Otmęcie? 
Burmistrz Pan Kasiura- będzie odlany element betonowy  wpuszczony w konstrukcję ronda-
będzie zmuszał do skrętu w prawą stronę- wg. zapowiedzi ZDW nastąpi to w ciągu 
kilkunastu dni- będzie również doposażona sygnalizacja znakami poziomym, szczególnie 
od strony Gogolina- wszystkie zgłoszone uwagi zostały przez nas zgłoszone w ZDW. 
Radna Krystyna Brzezińska- rozważyć należałoby wyprowadzenie ruchu dla Tirów z ulicy 
Opolskiej- rozjeżdżają rondo.  
Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic  z działalności w okresie międzysesyjnym przyjęto 
jednomyślnie   do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych.  
Ad.3.  
         Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w 
pkt.11 porządku obrad. 
Radny Józef Brzozowski: 
- burmistrz zrezygnował z redagowania gazety Twoje Krapkowice- aktualnie informacje        
z gminy ukazują się aż w dwóch gazetach(NTO,INFO)- ile było tych wydań i jakie koszty 
poniesiono; 
-nie wprowadzono, na  wniosek  11 radnych zadania p.n. położenie dywanika  dł.100 m- 
ulica  Zuga (przy kościele- wg. opinii radcy prawnego zadanie nie mogło być zrealizowane, 
gdyż nie znalazło się w załączniku do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok           
z dnia 18 maja 2016r.- tymczasem wykonano zadania, których również nie było                   
w załączniku np .chodniki-ulice Kilińskiego i Chrobrego, parking przy ul. Jagiellońskiej- brak 
jest informacji z jakich pieniędzy zostały te zadania wykonane, zachodzi tu pytanie czy nie 
naruszono  w tym przypadku dyscypliny finansowej- proszę o opinię radcy prawnego 
odnośnie powyższego; 
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-zmodernizowano, na mój wniosek polną  drogę prowadzącą do akwenu Gold- czy 
ktokolwiek z urzędu odbierał wykonanie tej drogi? 
- rozpoczęto pace inwestycyjne na drodze- ulica Kani- radni nie mają na ten temat . 
żadnych informacji. 
Radny Józef Gut: 
- jakie koszty poniesiono w związku z przygotowaniem  działki do sprzedaży pod budowę 
Mc’Donalda- radni nie otrzymali żadnej informacji na ten  temat- czy radni KWW Macieja 
Sonika potrzebni są tylko do udzielania absolutorium lub zgody na emisję obligacji? 
radny Jarosław Zdun-: 
-  proszę o informację nt. realizacji zadań ujętych w budżecie obywatelskim  
-  proponuję, aby posiedzenia komisji odbywały się tydzień przed sesją- radni nie są            
w stanie zapoznać się dokładnie z materiałami, ze  zgłaszanymi autopoprawkami tuż przed 
sesją albo na sesji.   
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- jest to pytanie nie do burmistrza- radni ustalają 
terminy posiedzeń komisji, sesji. 
Radny Werner Koppe- dlaczego przesunięto godzinę posiedzenia Komisji Gospodarki           
i Finansów z 14-tej na godz. 1130 -  czy to było związane z uczestnictwem v-ce 
przewodniczących  w Zgromadzeniu Aqua Silesia?  
Radny Artur Thiel- pytanie do radnego Józefa Gut- jest Pan delegatem do Stowarzyszenia 
Kr. Św. Anny- jak Pan reprezentuje gminę, skoro nie ma Pana na spotkaniach 
stowarzyszenia, na których jest nabór wniosków-  proszę o sprawozdanie ze sprawowania 
tej funkcji w stowarzyszeniu.  
Radny Andrzej Malinowski- koniec roku tuż, a budżet obywatelski 2016  nie zrealizowany – 
art.32 ust.4 ustawy o zamówieniach publicznych nie zmienił się, czym niektórzy tłumaczą 
opóźnienia realizacji zadań ( można było realizować każde zadanie z osobna-place zabaw, 
siłownie zewnętrzne)- jeżeli zmieniły się zapisy, to tylko w przypadku tych zadań  
inwestycyjnych, na które nie otrzymano środków zewnętrznych- ktoś kogoś wprowadzał tu 
w błąd. 
Ad.4. 
         Zatwierdzenie Sprawozdania  z  wykonania budżetu, zadań gospodarczych   
Gminy  Krapkowice  za I półrocze 2016 roku .  
Wykonanie budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice było tematem, szczegółowo 
omawianym na posiedzeniach komisji rady w dniach od 26 września do 28 września br.- 
wszystkie komisje zaakceptowały pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań 
gospodarczych gminy za I półrocze 2016 roku. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  odczytał Uchwałę nr 339/2016 z dnia 16 września 
2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii                   
o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.- opinia pozytywna. 
Skarbnik Pan Patej- powiedział, że Sprawozdanie szczegółowo omówiono na 
posiedzeniach komisji- radni nie wnieśli żadnych uwag- zaznaczył, że  w I półroczu 2016 r. 
uzyskano dochody w kwocie 37.841 tyś.zł., a wydatki wyniosły 34.845 tyś.zł. uzyskując tym 
samym nadwyżkę ok.3 mln.zł.- gmina nie zaciągnęła w tym czasie żadnej pożyczki przy 
spłacie raty ponad 1.4 mln. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice za I półrocze  
2016 r. przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
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Ad.5. 
        Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2016 
roku (w załączeniu do protokołu). 
        Wszystkie Komisje pozytywnie zaakceptowały Informację z realizacji wniosków           
za I półrocze 2016 rok.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
Na obrady radnych przybył zaproszony PO Komendanta Powiatowej Policji  Jarosław Żak. 
   
Ad.6.  
        Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016           
z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,działań 
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego (w załączeniu do 
protokołu ). 
  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  pozytywnie przyjęła Informację na posiedzeniu w dniu 
26 września 2016 r. 
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą przyjęto  jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
 
Ad.7. 
          Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
Krapkowice w I półroczu 2016 r. (w załączeniu do protokołu). 
        Komisja Spraw Społecznych  przyjęła pozytywnie informacje przedstawione przez 
Straż Miejską, Policję i Straż Pożarną na posiedzeniu w dniu 27 września  2016 r. 
Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy przedstawił           
PO Komendanta Policji Jarosław Żak.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
   Informację powyższą przyjęto  jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
        
Ad.8. 
         Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2016            
(w załączeniu do protokołu).  
          Oceną wypoczynku dzieci zajęła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu                     
na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r,  pozytywnie  przyjmując  sprawozdanie.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
 Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
        
Ad.9. 
       Informacja nt realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości 
dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice (w załączeniu do 
protokołu). 
     Komisja Gospodarki i Finansów przyjęła pozytywnie informację przedstawioną przez 
Prezesa „WiK” Spółka z.o.o. w Krapkowicach na posiedzeniu w dniu 28 września  2016 r . 
Radni  nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą  przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.       
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Ad.10. 
Podjęcie uchwał: 
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/240/2016  
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/241/2016  
Projekt uchwały nr 3 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- Uchwała 
Nr XXI/242/016  
Projekt uchwały nr 4 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/243/2016  
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu 
mieszkalnego na rzecz najemcy- uchwał przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr 
XXI/244/2016   
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych       
w drodze przetargu- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr 
XXI/245/2016   
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 
umów- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/246/2016  
Projekt uchwały nr 8 w sprawie  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na 
lata 2016-2023”- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/247/2016 
Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nrXXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości 
stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na dogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/248/2016  
Projekt uchwały nr 10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok dla zwierząt i ich części- uchwała z autopoprawką  przeszła jednogłośnie- głosowało 
19 radnych- Uchwała Nr XXI/249/2016  
Projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach- 
uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/250/2016  
Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednogłośne- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/251/2016 
Projekt uchwały nr 13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednogłośnie – głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/252/2016         
Projekt uchwały nr 14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/253/2016  
Projekt uchwały nr 15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie                  
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/254/2016 
Projekt uchwały nr 16 w sprawie  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krapkowice- uchwała              
z autopoprawką przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/255/2016  
Projekt uchwały nr 17 w sprawie  utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych                           
w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo- 
księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice 
Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Myśluk- ponownie omówiła projekt uchwały- wcześniej projekt 
uchwały omówiono na posiedzeniu komisji oświaty i posiedzeniu komisji gospodarki                          
i finansów wraz z autopoprawką  do projektu uchwały).      
Dyskusja  nad projektem uchwały 
Radny Andrzej Malinowski- gdzie będzie siedziba CUW, dlaczego CUW nie może prowadzić obsługi 
administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej  dla wszystkich jednostek gminnych?   
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Pani Myśluk- póki co nie mamy bazy, w której mieściłaby się siedziba CUW- w I etapie proponujemy 
Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2  w Krapkowicach i  wg. 
przedstawionego  schematu prowadzenie dla  wyszczególnionych jednostek oświatowych, 
przypisanych do danej szkoły, ich obsługi. Docelowo będziemy dążyć do tego, aby CUW był w PSP 
Nr 1 w Krapkowicach. 
Radny Andrzej Malinowski- tworzymy kolejną jednostkę, co zwiększy na pewno koszty- czy to nie 
może być prowadzone  w wydziale urzędu?, a skoro musi już być utworzony CUW, to czy nie 
powinien obsługiwać również pozostałych jednostek gminnych jak np. KDK,WTZ, itd. 
Burmistrz Pan Kasiura- analizowaliśmy również takie możliwości- docelowo jest możliwość obsługi 
pozostałych jednostek gminnych- póki o nie chcemy robić tego od razu, na razie wskazujemy do 
obsługi 17 jednostek oświatowych- nie wykluczamy też przeniesienia tam części zadań z wydziału 
oświaty- czekamy  na informacje jak będzie wyglądał system szkolnictwa  w przyszłości- włączenie 
CUW jako  wydziału do urzędu zwiększyłoby zadania skarbnika i wydz. finansowego do tego 
stopnia, że groziłoby paraliżem. 
Skarbnik Pan  Patej- potwierdził powyższe-budżet CUW wyniesie ok.25 mln.zł., a to byłyby tysiące 
faktur do „obróbki”- wszystkie faktury musiałyby przejść przeze mnie– na pewno nie   
zaoszczędzilibyśmy, gdyż trzeba byłoby zatrudnić np. kolejnego naczelnika do prowadzenia 
powyższego. 
Radny Jarosław Zdun- czy są konkretne wyliczenia, czy wiemy ile będzie nas kosztować utworzenie 
CUW- czy nie powinniśmy od razu przekazać obsługi wszystkich jednostek gminnych do CUW?- czy 
będą jakieś oszczędności ?. 
Skarbnik Pan Patej- na razie skupiliśmy się tylko na jednostkach oświatowych- oświata pracuje na 
programie „wulkan”, a pozostałe jednostki na innych programach- dość dużo czasu pochłonęłoby na 
zgraniu wszystkich programów- zacznijmy od jednego- sprawdzi się, to będziemy myśleć o przejęciu 
pozostałych jednostek– może będą oszczędności- w tej chwili trudno mówić o tym, obliczyć 
konkretne koszty z tym związane- na obsługę ekonomiczną szkół zaplanowano w 2016 roku 820 
tyś.zł. i w tej kwocie chcielibyśmy się zmieścić. 
Radny Andrzej  Malinowski- wprowadzamy nową jednostkę i nie wiemy czy będą oszczędności, 
może ich nie być w ogóle- to są takie eksperymenty jak w przypadku gimnazjów? 
Pan Andrzej Małkiewicz- czy nie możemy odczekać z utworzeniem CUW do momentu 
ukształtowania się ostatecznej struktury oświatowej? 
Burmistrz Pan Kasiura- reorganizacje wymuszają nowe przepisy m.in. obowiązek rozliczania 
podatku VAT wspólnie dla wszystkich jednostek, co pozwoli też na większy nadzór nad finansami –
wstępie musimy już wskazać (utworzyć) Gminne Centrum Usług Wspólnych- pod względem 
płacowym wydatki mają być identyczne- całościowo wydatki, zobaczymy, liczymy, że będzie można 
coś wygospodarować  przy zamówieniach publicznych- myślę, że będzie można bardziej racjonalnie 
gospodarować pieniędzmi- jeżeli nie podejmiemy uchwały, to nie zapewnimy pracownikom przejścia  
od 1 stycznia 2017 do GCUW- centralizacja pozostałych jednostek gminnych w późniejszym czasie, 
w czasie gdy będziemy mieli już bazę  .  
Ostatecznie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Gminnego Centrum Usług Wspólnych- uchwała z autopoprawką przeszła  przy 13 głosach „za”, 6 
głosach ”wstrzymujących”- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/256/2016  
Projekt uchwały nr 18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok 
Radny Józef Brzozowski- dlaczego pozostała kwota 9 tyś.zł. na zadanie pn. budowa chodnika- ulica 
Osiedlowa w Żużeli, skoro to zadanie wypadło? 
Skarbnik Pan Patej- kwota ta została, gdyż jest to wydatek Sołectwa Żużela- sołectwo przeniosło 
środki finansowe z funduszu sołeckiego na to zadanie- aby zdjąć tą kwotę musi odbyć się Zebranie 
Wiejskie, na którym zostanie podjęta uchwała o zdjęciu tej kwoty z tego zadania.  
Uchwała z autopoprawką  przeszła przy 13 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 4 głosach 
„wstrzymujących”- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/257/2016   
Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała z autopoprawką 
przeszła przy 13 głosach „za”, 6 głosach „wstrzymujących”- Uchwała Nr XXI/258/2016 
Projekt uchwały nr 20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła przy 
18 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym”- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XXI/259/2016  
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Ad.11. 

     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad 
oraz w okresie międzysesyjnym  udzielili: 

Pan Tomasz Ślęzak- pracownik urzędu-Wydz.OST– zrezygnowano z informatora, gdzie 
podawane były informacje przez NTO na umowę zlecenie- zakończono współpracę z NTO- 
aktualnie informacje podawane są na umowę zlecenie i korzystamy z różnych gazet– nie 
mamy żadnych wiążących umów z wydawnictwami- dajemy ogłoszenia sporadycznie–
ostatnio w NTO- koszt 950 zł brutto, w Fritivi-  3- krotne informacje na kwotę 1.500 zł. 
brutto- redaktorzy gazet, zbierając informacje z gminy  umieszczają je od siebie  na łamach 
swoich gazet. 
Radca prawny Pani Puciato- informacja (opinia) nt. nie przyjęcia do realizacji zadania 
powiększającego zakres robót przy ul. Zuga w Rogowie Opolskim (100 mb. dywanika 
asfaltowego) zostanie przedłożona w okresie późniejszy w formie papierowej. 
Burmistrz Pan Kasiura- ul.Kilińskiego,ul.Chrobrego to nie były osobne inwestycje-zostały 
wykonane  z środków remontowych jako wydatki bieżące- 100 mb. dywanika asfaltowego 
przy ul.Zuga w Rogowie, to zadanie dodatkowe. 
Radny Józef Brzozowski- w remontach bieżących mamy ujętą tylko ul.Kolejową- chodników 
przy ul.Kilińskiego ,Chrobrego i parkingu przy ul.Jagiellońskiej nie ma.  
Burmistrz Pan Kasiura- inwestycja przy ul. Kani nie jest naszą- nie jest to nasz teren- 
sprawdzimy- jest to na pewno prywatna inwestycja. 
Za-ca burmistrza Pan Haraf- nie była tu wydawana żadna decyzja lokalizacyjna, gdyż teren 
ten ujęty jest w planie zagospodarowania, umożliwiający prowadzenie takiej inwestycji- 
zgodnie z planem- właściciel  występuje tylko o pozwolenie budowlane w starostwie- chodzi 
tu na pewno o myjnię bezobsługową. 
Naczelnik Wydz.GKI Pani Kubacka- przy odbiorze drogi przy akwenie Gold, po pracach 
remontowych uczestniczył pracownik urzędu-radni interweniowali wcześniej aby na tej 
drodze wyrównać ubytki, więc zostały wyrównane- jest to zwykła droga polna,a nie do 
biegania- jeżeli radni oczekują tu remontu w większym zakresie, to należałoby na to 
wyasygnować odpowiednio większe pieniądze, bo za kilka tysięcy złotych  jest to nierealne.  
Radny Jarosław Zdun- jeżeli tak odbierane są roboty, to ten pracownik powinien otrzymać 
naganę- droga jest jeszcze bardziej zniszczona niż była przed remontem. 
Naczelnik Wydz.PiRG Pani Wójcik- założenie było takie, aby 10 zadań z budżetu 
obywatelskiego zrealizować w trakcie wakacji- najpierw miało to być robione bez przetarg , 
potem zdecydowano, że jednak z przetargiem- przetarg jednak został unieważniony             
z początkiem sierpnia, bo jak się okazało, na 10 zadań wpłynęły tylko 2 oferty i to na 
dodatek mocno zawyżone cenowo- drugi przetarg rozstrzygnięty został 30 września, a 11 
października mają być podpisane umowy z wykonawcami, a terminy jakie zadeklarowali       
to 21, 30 i 42 dni– w przypadku dwóch zadań przetarg został unieważniony                            
(ogródek doświadczalny przy PP nr 6 i naukowy plac zabaw przy ul. Mickiewicza                  
w Krapkowicach)- oferty były złożone, ale zostały odrzucone  ze względów formalnych, 
wykluczeni zostali wykonawcy, albo zaoferowana kwota znów przekraczała możliwości 
finansowe- zgodnie z regulaminem wewnętrznym Wydział GKI  będzie szukał wykonawcy 
tych placów zabaw we własnym zakresie, bez konieczności przetargów ( wg. wypowiedzi 
Naczelnik wydz.GKI Pani Kubackiej)- przetargi zostały przygotowane w rekordowym 
tempie, długo trwało natomiast przygotowanie potrzebnej dokumentacji przez wydz.GKI-      
w międzyczasie zmieniły się też przepisy, a i zainteresowanie firm okazało się zaskakująco 
małe- zdecydowano o łączeniu zadań, ale nie znaczy to, że  zadania nie mogły być 
prowadzone każde osobno.  
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Pan Małkiewicz- kto zdecydował, aby ogłosić 1 przetarg na wszystkie zadania (9 zadań )?               
i dlaczego tak późno został złożony wniosek o rozpoczęcie procedury przetargowej, bo 
dopiero 7 lipca 2016 r. 
Pani Wójcik- sugestie wychodzą raczej z naszej strony, aby rozsądnie rozwiązywać, mając 
na uwadze poprzednie przetargi- drobne zadania nie są raczej intratne- wykonawcy nie są 
zainteresowani realizacją  pojedynczych  zadań- rozpoczęcie procedury przetargowej mogło 
nastąpić dopiero po złożeniu przez Wydz. GKI wniosku, a ten został złożony 7 lipca br.. 
Pani Kubacka- zatwierdzenie 4 projektów nastąpiło w lutym br. a rozszerzenie do 10 
projektów nastąpiło w kwietniu br.- w związku z tym, że zakres został rozszerzony,  trzeba 
było  wyłonić wykonawcę, wystąpić o zapytanie ofertowe, dokonać odbioru i wyboru 
wykonawcy, zlecić dokumentacje- to są procedury długoterminowe i dlatego też wniosek       
o rozpoczęcie procedury przetargowej złożono 7 lipca 2016 r.  
Radna Marzanna Burzyk- czy na placach zabaw znajdą się huśtawki dla dzieci 
niepełnosprawnych? 
Pani Kubacka-  realizacja nastąpi zgodnie ze złożonymi wnioskami. 
Pan Małkiewicz- powoli czas już na ogłoszenie konkursu na kolejny budżet obywatelski- 
trudno będzie zachęcać ludzi do składania podpisów pod wnioskami czy oddawania głosów, 
jeżeli nie będzie efektów pierwszego głosowania- z drugiej strony jest to nasz pierwszy 
budżet obywatelski, ale bądźmy zadowoleni, że zostanie zrealizowany do grudnia 2016 
roku-  myślę, że przy realizacji kolejnego będzie już sprawniej. 
Radny Zdun- szkoda, że dopiero w grudniu place zabaw- dzieci zimą nie bawią się na 
placach zabaw? 
Burmistrz Pan Kasiura- może gdyby ilość wybranych do realizacji zadań budżetu 
obywatelskiego nie została zwiększona ( z 4 na 10)- jest   prawdopodobieństwo, że byłyby 
wykonane wcześniej- chciałbym, aby głosowanie nad przyszłorocznym budżetem odbyło się 
na przełomie roku, rozstrzygnięcie w styczniu lub lutym i aby w marcu zadania przekazać 
do realizacji- chcemy zmodyfikować regulamin: głosować będzie można internetowo i każdy 
będzie mógł oddać tylko 1 głos ( wcześniej 2 głosy)- zadania podzielić na większe do 100 
tyś.zł. i mniejsze do 20 tyś.zł.- sugerowana kwota budżetu to 260 tyś.zł.- będziemy też 
proponować wyłączenie z głosowania placów zabaw i siłowni, gdyż po budżecie 2016  
będziemy mieli już chyba ich nasycenie- chcemy sprawdzić również obłożenie istniejących 
miejsc, tak by była możliwość ewentualnego przesunięcia urządzeń  w inne miejsca- tam 
gdzie młodzież i dzieci faktycznie z nich korzystają. Informację odnośnie poniesionych 
kosztów w związku z przygotowaniem terenu pod M’cDonald  przygotujemy na piśmie. 
Radny Józef Gut- jestem członkiem Stowarzyszenia Kr. Św. Anny już  2 lata- w tym czasie   
odbyły się 4 spotkania  organizacyjne poświęcone wyborowi zarządu, komisji konkursowej-
od czerwca br. wszystkie spotkania zostały przeniesione na okres jesienny.  

 

Ad.12. 

     Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Radna Marzanna Burzyk- czy na placach zabaw znajdą  się huśtawki dla dzieci 
niepełnosprawnych? 
Pani Kubacka-  realizacja nastąpi zgodnie ze złożonymi wnioskami. 
Radny Józef Brzozowski- klub radnych KWW Macieja Sonika wystąpił o Informację 
nt.efektów pracy II zastępcy burmistrza od momentu jego powołania oraz o  Informację dla 
mieszkańców, którzy zapłacili za wywóz odpadów komunalnych za cały rok, a w związku     
z podwyższeniem opłaty  w czerwcu br. ile i czy będą dopłacać- oni o ile wiem są świadomi 
że nie muszą niczego dopłacać skoro z góry zapłacili, albo nie wiedzą ile dopłacić.     
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Radny Jarosław Zdun- zwrócił się o przygotowanie dla radnych  szczegółowej informacji nt. 
przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. 
Radny Józef Brzozowski-  w mieście trwa tzw. liczenie natężenia  ruchu na drogach- czy to 
związane jest z koncepcją zmiany ruchu, z budową nowych dróg?  
Burmistrz Pan Kasiura- nt. prowadzenia w tym roku takich prac nie mamy żadnej informacji- 
w zeszłym roku były takie prace prowadzone. 
Radny Werner Koppe- proszę o odpowiedź odnośnie przesunięcia godzin z 1400 na 1130 
posiedzenia komisji  Gospodarki i Finansów- kto przesunął godziny, czy 
viceprzewodniczący rady, dla których  posiedzenie w Aqua Silesia było  ważniejsze niż 
komisja- chyba tak, bo tam pobierają diety- jak to się ma do uchwały, w której 
przewodniczący dyscyplinuje radnych za nieobecność na posiedzeniach rady. 
Radny Józef Brzozowski- w tym samym dniu, w którym odbywało się posiedzenie komisji 
odbywało się posiedzenie Związku Międzygminnego Aqua Silesia gdzie jesteśmy członkami 
i też tu chcieliśmy uczestniczyć (z radnym Józefem Gut)- rozmawialiśmy nt. przesunięcia 
godzin z burmistrzem i przewodniczącą komisji, na co wyrazili zgodę- członkowie związku 
pracują społecznie i nie pobierają diet. 
Pan Małkiewicz- w uchwale jest zapis, że za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji 
potrącane jest 10% z diety- radni Ci jednak uczestniczyli w tym dniu na posiedzeniu komisji 
rady i nie widzę podstaw do obniżenia im diety.  
W związku z wymogiem złożenia przez przewodniczącego rady i burmistrza Informacji         
o złożonych  oświadczeniach majątkowych:  
Przewodniczący Rady  Pan Małkiewicz złożył Informację o złożonych przez radnych 
oświadczeniach majątkowych  za 2015 rok.   
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura złożył  Informację o złożonych przez pracowników urzędu 
i kierowników jednostek gminnych  oświadczeń majątkowych za 2015 rok.  
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz odczytał oświadczenie przewodniczącego rady 
skierowane do redaktora  gazety lokalnej „Nowiny Krapkowickie”- w załączeniu do protokołu. 

Ad.13.  

    Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia  XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba         
                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                             Andrzej Małkiewicz 


