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Protokół Nr XXII/2016 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

  z dnia  17 listopada  2016 rok   

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 1700 .W obradach 
uczestniczyło ok.60 osób.  
Porządek obrad. 

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym  

od 29.09.2016 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad – odpowiedzi 

w pkt. 7 porządku  obrad. 
4. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na 2017 rok: 
a) projekt uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” (projekt uchwały 
z dnia 31.10.2016 r.) 

5. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2017 rok: 
b) projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z dnia  25.10.2016 r.) 
c) projekt uchwały nr 3 w sprawie określenia wysokości  podatku od środków 

transportowych (projekt uchwały z dnia 26.10.2016 r.) 
d) projekt uchwały nr 4 w sprawie opłaty prolongacyjnej (projekt uchwały z dnia 

26.10.2016 r. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

e) projekt uchwały nr 5  w sprawie przyjęcia apelu Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa w przedmiocie modernizacji infrastruktury kolejowej oraz 
zwiększenia w rozkładzie jazdy PKP PLK S.A. liczby bezpośrednich połączeń 
kolejowych pomiędzy ośrodkami położonymi wzdłuż linii kolejowej E30 i E59 
(projekt uchwały z dnia 27.10.2016 r.) 

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok 
(projekt uchwały z dnia 02.11.2016 r.) 

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z dnia 02.11.2016r.) 

h) projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 
01.09.2016r.) 

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości (projekt uchwały z dnia 03.10.2016r.) 

j) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości (projekt uchwały z dnia 13.10.2016r.) 

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną (projekt uchwały z dnia 18.10.2016r.) 

l) projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z dnia 25.10.2016r.) 
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m) projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Krapkowice 
(projekt uchwały z dnia 28.10.2016 r.) 

n) projekt uchwały nr 14 w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Krapkowice 
zadania z zakresu właściwości Powiatu Krapkowickiego (projekt uchwały z dnia 
28.10.2016 r.) 

o) projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 roku 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 uchwały z dnia 28.10.2016 r.) 

p) projekt uchwały nr 16 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krapkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach 
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (projekt 
uchwały z dnia 28.10.2016 r.) 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad 
oraz w okresie międzysesyjnym. 

8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
9. Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Otwarcia  XXII 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, 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. 

Burmistrz Pan Kasiura  zgłosił:  

-wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Krapkowice na 2016 rok; do projektu uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej; do projektu uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości- wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał przyjęto jednogłośnie-
głosowało 20 radnych.       

-wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie poręczenia pożyczki Związkowi Gmin "AQUA SILESIA" oraz  projektu uchwały nr 
18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości- wprowadzenie do porządku obrad projektów 
uchwał nr 17 i nr 18 przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych.  

Protokół z Sesji Rady z dnia  29 września  2016 r. był do wglądu   w Biurze Rady, na stronie 
internetowej, na sali przed Sesją. Protokół przyjęto jednomyślnie bez uwag, do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych . 
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Ad.2.Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj.od 29 września  2016 r. 
przedłożył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  

 30.09.2016r.- uroczyste obchody 50- lecia Zespołu Szkół Sortowych  Nr 1                                 
w Krapkowicach  

 07.10.2016r.-pogrzeb Norberta Mnicha, tenisisty stołowego, reprezentanta Polski, 
wielokrotnego Mistrza Polski drużynowej, ostatnio trenera LZS w Żywocicach, który to na 
nowo wprowadzał tenis stołowy- zmarł przy stole tenisowym 

 08.10.2016r.- rajd rowerowy zorganizowany przez Zespół Szkół Sportowych Nr 1                 
w Krapkowicach, łącznie z oddaniem do użytku miasteczka ruchu drogowego przy szkole  

 04-06.10.2016r- delegacja, wspólna z samorządowcami woj. opolskiego na Ukrainę do 
Ivano Francesco z okazji 15 lecia podpisania partnerstwa miast- Krapkowice                            
z Rohatynem- przyjęcie bardzo gościnne, z uroczystą akademią- współpraca 
samorządów nadal bardzo dobra 

 09.10.2016r- w KDK Koncert „Świecie Nasz” 

 13.10.2016r.- w KDK uroczyste obchody Dnia Nauczyciela- podziękowania za pracę           
w oświacie- wręczenie nagród dla nauczycieli przez burmistrza i dyrektorów szkół  

 14-19.10.2016r.- imprezy w Hali Sportowej, zabawa śląska, Oktoberfest, przegląd 
zespołów artystycznych zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno- Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim,Smaki Jesieni,zawody,konkursy w KDK,ŚDS,MiGBP             
z ofertą dla seniorów i  nie tylko 

 18.10.2016r.- Święto Niewidomych w MiGBP przy ul. Sienkiewicza, w Krasiejowie 
podpisanie projektu, w ramach Aglomeracji Opolskiej „solidarni przeciwko zagrożeniom „ 

 20.10.2016r.- w Warszawie wręczenie nagrody „grunt na medal” za teren inwestycyjny 
umiejscowiony za POM-em i Multiserwisem- jest to kilkuhektarowa działka, która stanęła 
w szranki z innymi i została uznana za najlepszą, co też zwiększy zainteresowanie               
tą działką  

 20.10.2016r- uroczyste obchody 20- lecia Środowiskowego Domu Samopomocy                    
w Krapkowicach   

 21.10.2016r.- 35-lecie ZSS Nr 1 w Krapkowicach, z uroczystą akademią, spotkaniem 
absolwentów i zabawą 

 24.10.2016r- 10-lecie Uniwersytetu III Wieku, skupiającego seniorów Gminy Krapkowice   

 05.11.2016r.-uroczyste obchody 60-lecia ZHP w Krapkowicach, połączone                              
z podsumowaniem Konkursu Prometeusz- organizacja twórcza, artystyczna                              
i wychowawcza    

 05.11.2016r.-w ZSS nr 1 w Krapkowicach- Mistrzostwa Woj.Karate (różne style karate)- 
udział wzięło 100 młodych ludzi, zajmujących się tą dyscypliną 

 10.11.2016r.- KDK- Koncert ”Wolność Muzyczne Ma Imię”-występ Studia Piosenki 
działającego przy KDK-śpiewano piosnki patriotyczne, historyczne- w ten sposób 
uczczono Święto Niepodległości 

 11.11.2016r.- obchody Święta Niepodległości rozpoczynające się msz.św.,przemarszem 
pod Pomnik Ofiar i Przemocy, złożeniem wieńców i kwiatów,następnie pokaz Kawalerii 
Konnej, pokaz broni przez związek strzelecki  

 Zakończono I etap remontu przy boisku PG nr 2 w Krapkowicach, rozpoczęto prace             
z remontem chodnika przy ul. Słowackiego i przebudową ulicy w Steblowie oraz                      
z zagospodarowaniem  terenu  za Pływalnią „Delfin”, podpisano umowę na wymianę 1500 
opraw oświetleniowych w mieście- wymiana na ledowe, co przyniesie oszczędności-
zadanie finansowane z oszczędności w ciągu 6 lat zużycia energii elektrycznej 

Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- gmina otrzymała nagrodę  za grunt  inwestycyjny- czy 
z tego tytułu poniesiono koszty przystępując do tego konkursu- jakie będzie to miało 
przedłożenie na sprzedaż tej nieruchomości  
Burmistrz Pan Kasiura- zgłosiliśmy teren do konkursu nie ponosząc żadnych kosztów- ten 
teren i tereny przy węźle Dąbrówka Górna są w ofercie gminy, chociaż nie jesteśmy 



4 

 

właścicielem- odbyły się dwa przetargi, które zakończyły się niepowodzeniem- trwa 3 
przetarg, oferty składane są do dnia 29.11.2016r.-taka nominacja, podkreślenie, że teren jest 
przygotowany dobrze pod względem strukturalnym, powinno skutkować dużym 
zainteresowaniem. 
Pan Brzozowski- stwierdził, że coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych obchodami 
Święta Niepodległości, z drugiej jednak strony brakuje symboli narodowościowych (flagi) na 
budynkach instytucji, prywatnych posesji itd.- na przyszłość należałoby podjąć inicjatywę 
rozpowszechnienia wywieszania flag w święta narodowe.      
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 11 września  br. do 5 listopada 
2015r.br. przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
 
Ad.3.  Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi     
w pkt.7 porządku  obrad. 
Pan Brzozowski- nawiązując do odpowiedzi na wniosek radnego Józefa Guta, stwierdził, że 
należałoby jednak wcześniej rozmawiać z radnymi w sprawie  lokalizacji McDonalds                  
w Krapkowicach, ponadto kto poniesie koszty związane z przygotowaniem  działki do 
sprzedaży pod budowę McDonalds?; odpowiedź na zapytanie o efekty pacy II zastępcy 
burmistrza jest niesatysfakcjonującą, gdyż podano tu zakres  obowiązków  zastępcy, a nie 
jego efekty pracy, od powołania  na to stanowisko. 
Pan Małkiewicz- jakie jest zainteresowanie działką będącą własnością gminy przy węźle 
autostrady Dąbrówka Górna?, czy w dokumentach dot. ciepłociągu-most kolejowy (ciepłociąg 
już istnieje na moście) jest określony interes gminy na wypadek przebudowy mostu czy też 
nowych inwestycji w tym miejscu? 
Pan Zdun-aktualnie trwa przycinka drzew w ulicy Żeromskiego- czy równolegle z tym 
zadaniem będzie prowadzone oświetlenie w tej ulicy; na czym polegał nadzór II zastępcy przy 
przetargach, szczególnie w przypadku nad zadaniami budżetu obywatelskiego? 
Pani Burzyk- czy zadaniem gminy jest organizowanie wycieczek, a rolą II zastępcy być 
przewodnikiem tych wycieczek i na czyj koszt była organizacja i  osobisty udział II zastępcy 
w tych wycieczkach ? 
Ad.4. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami realizującymi zadania gminy na rok 2017. 
Projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok” szczegółowo omówiono  na wszystkich komisjach resortowych 
rady, przed sesją- komisje pozytywnie  zaopiniowały projekt- uchwała poddana pod 
głosowanie przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/260/2016    
Ad. 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2017 rok  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz przedłożył do uchwalenia  projekty uchwał- stwierdził, 
iż komisje resortowe rady omawiały projekty uchwał  przed sesją rady w  dniach 15 i 16   
listopada 2016r.,opiniując wszystkie pozytywnie- projekty kolejno poddano pod głosowanie: 
Projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości            
i zwolnień od tego podatku- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA Nr XXII/261/2016 
Projekt uchwały nr 3 w sprawie określenia wysokości  podatku od środków transportowych 
Pan Małkiewicz- stawki podatku od samochodów ciężarowych uległy dość znacznej obniżce, 
przedsiębiorcy wcześniej otrzymali też cały pakiet ulg za nowe inwestycje i tworzenie nowych 
miejsc pracy- to może spowodować znaczne obniżenie dochodów budżetowych- 
zastanawiam się, czy ten pakiet ulg nie jest za duży- udogodnienia powinny być opcjonalne, 
by móc korzystać  z jednej ulgi albo z drugiej-  cała ta promocja i zachęta do zwolnienia 
podatku od środków transportowych zmieni filozofię gospodarki miasta, które to słynie                
z produkcji, a może  stać się logistyczne.  
Burmistrz Pan Kasiura- ulgi dotyczą różnego rodzaju działalności- nie ma tu zdublowania 
pomocy, bo to są inne działalności,  gmina staje się coraz bardziej atrakcyjna dla firm 
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logistycznych (jedna się buduje, inne zainteresowane są lokalizacją,  ale są też firmy, które 
już dziś, choć siedziby  mają tutaj, samochody rejestrują gdzie indziej, by zaoszczędzić 
(rejestrują tam gdzie stawki są niższe)- ta tendencja jest coraz silniejsza i należy zrobić taki 
krok, aby zatrzymać firmy transportowe w gminie i aby rejestrowały samochody u nas- jeżeli 
firmy rejestrują samochody i prowadzą działalność u nas to dobrze, gorzej jeżeli działają           
u nas a nie rejestrują samochodów- dzięki tej uchwale firmy mające dziś zarejestrowane 
samochody poza Krapkowicami mogą je tutaj „cofnąć”. 
Pan Mehlich- są towarzystwa leasingowe, które już przekazując auta, proponują by je 
rejestrować  np. w Poznaniu.          
Pan Małkiewicz- im niższe stawki, tym więcej samochodów ciężarowych, a to większa 
uciążliwość na naszych drogach- już i tak po drogach gminnych jeździ bardzo dużo 
samochodów ciężarowych. 
Pan Koppe- widać wyraźnie, że Pan na prowadzeniu działalności gospodarczej się nie zna-
jeżeli zgodziliśmy się na usadowienie w Krapkowicach firmy Metsa Tissue, to dajemy im też 
zgodę na wywóz swoich towarów samochodami ciężkimi- byłbym też zadowolony, aby te 
wszystkie samochody rejestrowali u nas, co przyniesie gminie większe dochody- musimy 
otwierać się dla transportu logistycznego- dobrze, że Firma Schockemohle Logistics u nas 
działa i chce się dalej rozwijać- Panie Małkiewicz, Pan jakby „cofać chciał się” i blokować 
inwestycje. 
Pan Małkiewicz- proszę do mikrofonu, to jest dyskusja, padają różne argumenty, niektóre 
mądre, niektóre mniej i mniej trafne, ale każdy ma prawo wyrazić wątpliwości, a burmistrz         
i jego służby mają za zadanie je wyjaśnić- jeżeli Pan zamierza śmiać się z innych radnych            
i z pytań jakie zadają, to chyba Pan nie rozumie istoty sesji rady.  
Pan Zdun- to jest oczywiście dyskusja- proponuję jednak podjąć uchwałę, przyjrzeć się ile 
zarejestrowano  w gminie, w ciągu rok samochodów- jeżeli nie zda to egzaminu, to w każdej 
chwili możemy wrócić do uchwały. 
Pan Melich- musimy stać się dla nich gminą bardziej atrakcyjniejszą, tak, jak inne gminy, gdyż 
w innym przypadku nie będą rejestrować pojazdów u nas. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości  podatku od środków transportowych- uchwała przeszła przy 19 głosach 
za,1 głosie wstrzymującym- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/262/2016 
Projekt uchwały nr 4 w sprawie opłaty prolongacyjnej- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/263/2016       
Ad.6.Podjęcie uchwał- omówione szczegółowo na komisjach resortowych, przed Sesją 
 - 14,15 i 16 listopada 2016r.): 
Projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia apelu Ministra Infrastruktury  i Budownictwa                  
w przedmiocie modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia w rozkładzie jazdy PKP 
PLK S.A. liczby bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy ośrodkami położonymi wzdłuż 
linii kolejowej E30 i E59- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA 
Nr XXII/264/2016       
Pan Brzozowski- wnioskował o przerwę w obradach. 
Pan Małkiewicz- ogłosił 10 min. przerwę w obradach, przy akceptacji 20 radnych 
(jednogłośnie). 
Po przerwie. 
Na salę obrad, po przerwie,  nie wróciła radna Marzanna Burzyk. 
Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok- uchwała 
wraz z przedłożoną autopoprawką przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych-  UCHWAŁA 
Nr XXII/265/2016       
Na obrady wróciła radna Marzanna Burzyk. 
Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/266/2016       
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Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu  
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 
radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/267/2016       
Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/268/2016       
Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- 
uchwała wraz z przedłożoną autopoprawką  przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  
UCHWAŁA Nr XXII/269/2016       
Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr 
XXII/270/2016       
Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w drodze przetargu - uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-   
UCHWAŁA Nr XXII/271/2016       
Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Krapkowice- uchwała przeszła przy 19 głosach 
za, 1 głosie wstrzymującym- głosowało20 radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/272/2016       
Projekt uchwały nr 14 w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Krapkowice zadania 
z zakresu właściwości Powiatu Krapkowickiego  
Naczelnik Wydz. Oświaty- wpłynęło pismo od Starosty Krapkowickiego o podpisanie umowy 
pomiędzy Starostwem, a gminą Krapkowice na przejęcie zadania publicznego z zakresu 
prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościoła bożego        
w Chrystusie dla uczniów uczęszczających do szkół  gimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat krapkowicki- do gimnazjum uczęszcza 21 uczniów, ale tylko jeden  z nich pobiera 
lekcję tej religii. 
Pan Malinowski- czy po przyjęciu przez gminę tego zadania, starostwo będzie dotować koszty 
nauki tej religii? 
Pani Myśluk- tak, po podjęciu uchwały i podpisaniu stosownej umowy. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie- uchwała przeszła przy 19 głosach za i 1 głosie 
wstrzymującym- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/273/2016       
Projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej                        
w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 roku 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 
Pan Żyłka- projekt był procedowany na komisji i niektórych radnych zaskoczył- wcześniej, we 
wrześniu br., podjęto uchwałę o utworzeniu GCUW, który ma zajmować się jedynie sprawami 
księgowymi, związanymi z oświatą, a jego powołanie wymusiły przepisy- w przyszłości 
GCUW miałby przejąć księgowość innych jednostek organizacyjnych- teraz ku zaskoczeniu 
radnych wydział oświaty z osobami i kompetencjami  miałby być włączony do GCUW- mam 
wątpliwości-co będzie jeżeli dyrektorem GCUW zostanie ktoś, kto z oświatą niewiele ma 
wspólnego- to różnie może przełożyć się na działanie szkół. 
Pan Zdun- jestem zbulwersowany sposobem, w jaki podsunięto radzie tak ważny projekt- 
opiniowała go tylko jedna komisja- powinniśmy być zapoznani ze schematem nowej struktury 
organizacyjnej GCUW- rada to nie maszynka do głosowania- oświata to najważniejsza część 
budżetu, a my wypychamy ją z urzędu.  
Pan Małkiewicz- dlaczego przy podejmowaniu uchwały o utworzeniu GCUW nie wskazano 
„wejścia” wydziału oświaty, dopiero teraz. 
Sekretarz Miasta Pan Brol- tworzeniu cuw-ów w gminach towarzyszy wciąż burza mózgów, 
dyskutują na ten temat samorządowcy, urzędnicy wojewody, prawnicy, pojawiają się nowe 
wytyczne z ministerstwa- ostatnio pojawiły się sugestie, że dobrze byłoby, aby pracownicy 
oświaty z urzędu też weszli do tych jednostek, że skróciłoby to drogę służbową obiegu 
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dokumentów, zmniejszyłoby biurokrację- przy okazji z gminnego budżetu odpadłby jeden etat 
kierowniczy.  
Pan Zdun- wcześniej uzgodniliśmy, że w przyszłości do CUW będzie przekazywana 
księgowość innych jednostek np.KDK, biblioteki…… obecnie propozycja wejścia do CUW 
tylko wydziału oświaty- roztropniej byłoby przyjąć zmiany drobnymi krokami- najpierw niech 
GCUW powstanie, a potem decyzja co dalej. 
Pan Brol- to nie zamyka drogi, zmiany statutowe są zawsze możliwe- zmian nie ma sensu 
dzielić na etapy. 
Pan Małkiewicz- teraz księgowość oświatowa, przyszłościowo chcemy do cuw-ów inne 
jednostki(KDK,biblioteka…), może to być kolizja merytoryczna- może być tak, że trzeba 
będzie kolejny cuw tworzyć. 
Pan Brol- na obecnym etapie tylko cuw oświatowy, pokazanie bezpośredniego partnera, od 
razu księgowego i merytorycznego- jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie, takie też zdanie 
na pewno mają dyrektorzy szkół. 
Skarbnik Pan Patej- jeżeli uchwała nie przeszłaby, to zostaje tak samo- ogrom dokumentów 
w wydziale oświatowym i u skarbnika- jeżeli przeszłaby uchwała, to cała dokumentacja 
przerabiana będzie w CUW, oszczędności też byłyby pewne, gdyż  nie byłoby stanowiska 
kierowniczego- cały wydział oświaty, łącznie z naczelnikiem przechodzi do CUW 
Pan Małkiewicz- statut GCUW zakłada, że jednostką zarządza dyrektor, pod którym jest 
główny księgowy i kolejny- czy funkcję dyrektora i księgowego może pełnić jedna osoba? 
Pan Brol- nie- główny księgowy spełniać musi pewne kryteria, dyrektor nie musi, może 
wykazywać się tylko znajomością zagadnienia.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały- przy 8 głosach ”za”, 10 
głosach „przeciwko”, 2 głosach  ”wstrzymujących się od głosu” uchwała nie przeszła- 
głosowało 20 radnych.       
Projekt uchwały nr 16 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krapkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym.  
Burmistrz Pan Kasiura- zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 
16, ze względu na nie podjęcie uchwały (projekt nr 15), następstwem której jest następny 
projekt , właśnie nr 16.  
Wniosek o wycofanie projektu uchwały nr 16  z porządku obrad  przyjęto jednogłośnie- 
głosowało 20 radnych. 
Projekt uchwały nr 17- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki 
Związkowi Gmin "AQUA SILESIA" 
Burmistrz Pan Kasiura- związek zajmuje się dostarczaniem wody na gminy-związek planuje 
zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 480 tyś.zł. na 
dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych- potrzebne jest poręczenie swoich członków w 
tym gminy Krapkowice, wg. udziału gminy w majątku związku(27 426,00 zł.)- w przyszłym 
roku  będą realizowane dwa zadania obejmujące gminę Krapkowice: tranzyty sieci 
wodociągowej w Ligocie i Steblowie. 
Pan Kowalczuk- jesteśmy raczej małym udziałowcem w związku-od przyszłego roku 
członkowie nie będą mogli pobierać diet za posiedzenia-czy diety były zależne od udziału, 
czy były jednakowe dla wszystkich? 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 17- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/274/2016       
Projekt uchwały nr 18- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej                      
w Krapkowicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- zachodzi konieczność umożliwienia właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych składania deklaracji, której termin zaistnienia miał miejsce 
przed 1 października br.- dotyczy to głównie sytuacji spowodowanych zamieszkaniem na 
danej nieruchomości nowo urodzonych dzieci, ale także zmian, które mogą nastąpić na 
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skutek prowadzenia weryfikacji danych zawartych w deklaracji z danymi z ewidencji ludności, 
które są sukcesywnie prowadzone- w przedmiotowym okresie czasu obowiązywały inne 
stawki opłaty gosp. odpadami komunalnymi i nie ma możliwości dokonania tego na obecnie 
obowiązującym druku deklaracji, musi być wypełniony nowy. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 18- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr XXII/275/2016       
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad  
     oraz w okresie międzysesyjnym udzielili:. 
Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- nie można było zwołać komisji i tu skonsultować kwestii 
powstania na terenie Gminy McDonaldsa., gdyż potencjalny inwestor domagał się tajności 
rozmów- chcąc jak najszybciej sprowadzić inwestora do Krapkowic, należało jak najszybciej 
działać, licząc na to, że zarobimy duże pieniądze(800 tyś.-1mln)-po kilku artykułach w prasie, 
inwestor wycofał się z Krapkowic-większość mieszkańców opowiadała się za McDonalds           
i ponowne rozmowy spowodowały, że wrócił na rynek krapkowicki; jest duże zainteresowanie 
działką przy węźle Dąbrówka Górna-symbol C o pow.3,9 ha, za Firmą Prowend i celowo 
odkładamy sprzedaż tej nieruchomości, gdyż zmieniamy tu plan przestrzenn.zagosp. czyniąc 
ją bardziej atrakcyjniejszą- wg.starego operatu działka wyceniona na 900 tyś.zł., wg.nowego 
operatu na ponad 1 mln.- co najmniej dwie  firmy znaczące w województwie są 
zainteresowane działką- chcemy naszą działkę i inne wł. Agencji Nieruchomości Rolnych 
przekazać bezpośrednio  do Katowickiej Strefy, gdzie procedury skrócone są do minimum. 
Pan Brzozowski- nic nie stało na przeszkodzie, aby zwołać komisję bądź sesję nadzwyczajną 
i skonsultować sprzedaż działki pod McDnalds- wyrzuciliśmy tylko pieniądze-ponad 4 tyś.zł 
Pan Małkiewicz- przy założeniu, że organ wykonawczy może zaufać radzie i jest stroną w tej 
sprawie, to znaczy, że rada rozpuści w mediach informacje? 
Burmistrz Pan Kasiura-potencjalny inwestor cały proces zakupu chce zawsze doprowadzić 
jak najszybciej  jak najciszej, mając na uwadze że  inf. negatywne wpływają na wizerunek 
firmy i wtedy bardzo szybko wycofuje się-zwrot nakładów zawsze sprawdza się po sprzedaży-
nie straciliśmy żadnego terenu. 
Pan Brzozowski- co byłoby, gdybyśmy podpisali umowę a firma nie kupiłaby działki? 
Pan Bryś- wszystko, co robimy, to źle robimy? 
Pan Małkiewicz- Pan nie robi tego, tylko urzędnicy-każdą dyskusję traktuje Pan jako  problem.   
Pan Zdun- wcześniej radni powinni zapoznać się z planami, powinni być poinformowani                                    
o zamierzeniach- jeżeli występuje jakiś problem, to przewodniczący rady w każdej chwili 
może zwołać tyle posiedzeń ile jest potrzebnych- na koniec i tak rada uchwala 
Pan Kowalczuk- jestem daleki od wyrzucania publicznych pieniędzy- po co jednak było 
dokonywać podziału skoro nie było inwestora- z drugiej strony robienie z tego afery jest nie 
na miejscu. 
Pan Małkiewicz- dyskusja to problem?- nie każda dyskusja jest problemem-po to tu jesteśmy 
-mamy podnosić tylko ręce  i głosować jednomyślnie- proszę zastanowić się nad mądrością 
pańskich odpowiedzi i komentarzy, gdy inni mówią. 
Zastępca Burmistrza Pan Haraf- po zakończeniu inwestycji przez ECO na moście 
wystąpiliśmy pisemnie o uzupełnienie służebności przesyłu o zapisy na przypadek remontu 
mostu- ECO przełożenie ciepłociągu będzie robiło we własnym zakresie-trwa wymiana 
korespondencji- jeszcze nie ma podpisanej umowy na służebność przesyłu- jeżeli taka 
nastąpi, radni zostaną o tym poinformowani; wymiana oświetlenia w ulicy Żeromskiego  na 
ledowe prowadzona jest przez Tauron, bez przycinki drzew- gmina, w ramach pielęgnacji 
zieleni, w przyszłym roku, taką przycinkę zleci, mając na uwadze odsłonięcie opraw 
oświetleniowych; odnośnie ruchu jednokierunkowego w ulicy Mickiewicza decyzja  wówczas 
nie zapadła, gdyż komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego nie wydała jeszcze w tej 
kwestii opinii- ustaliła o wizji w terenie i dopiero  po tym  wyda opinie- komisja nie podała 
terminu wizji lokalnej.   
Burmistrz Pan Kasiura- w formie pisemnej udzielimy odpowiedzi na pytanie o efekty pracy II 
zastępcy burmistrza. 
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Pan Brzozowski- otrzymaliśmy już odpowiedź, ale ona nas nie satysfakcjonuje- to co 
dostaliśmy, to zakres obowiązków i to z czasów gdy Pan Brzezina był pracownikiem wydziału 
w urzędzie- ponawiam pytanie o efekty pracy zastępcy burmistrza. 
Pan Malinowski- faktycznie, odpowiedź wygląda na zakres obowiązków, należy zwrócić 
również uwagę na zapis o inicjowaniu przez zastępcę  przedsięwzięć w partnerstwie 
publiczno- prywatnym-  z tego co pamiętam,  ojcem tego pomysłu był burmistrz i radni. 
Pan Zdun- na czym polegał nadzór II zastępcy przy przetargach, szczególnie w przypadku 
nad zadaniami budżetu obywatelskiego? 
Pani Burzyk- czy zadaniem gminy jest organizowanie wycieczek, a rolą II zastępcy być 
przewodnikiem tych wycieczek i na czyj koszt była organizacja i  osobisty udział II zastępcy 
w tych wycieczkach ? 
Burmistrz Pan Kasiura- doszło kilka wątków- przygotujemy szczegółową informację na piśmie 
w ciągu 14 dni. 
Pan Kowalczuk-proszę również w informacji podać, na czym polega nadzór II zastępcy nad 
Urzędem Stanu Cywilnego. 
8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.      
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Małkiewicz- przedstawił zagadnienia, które omawiane 
były na komisjach, przed sesją-opinie komisji w większości były negatywne, w pierwszym 
przypadku dot.  zajęcia stanowiska odnośnie  sprzedaży pasa gruntu o szer. 3 m z działki nr 
44 w Krapkowicach ul. Limanowskiego- działki  gminne wyznaczone w przyszłości  na 
parking, opinie komisji były różne, a zagadnienie nie omawiane na wszystkich komisjach.    
Pan Małkiewicz poddał powyższe pod głosowanie, w wyniku którego radni postanowili 
wyrazić zgodę na sprzedaż ww/ pasa działki, zgodnie z granicą od frontu posesji (sprzedana 
część działki 3m przedłużona w prawo, oddalona od pasa drogi),natomiast część przyległa 
do pasa drogi (chodnik) zostaje nadal własnością gminy- głosowało 20 radnych- za sprzedażą 
tej części działki było 18 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Kolejne omawiane na komisjach zagadnienia to: 
- długoletnia  dzierżawa części działki 181 z m.5 obręb Krapkowice stanowiący pas o szer. 
Ok.2,30 m, dł.86,00 m. drogi gminnej- ulica Słowackiego-  nie wyrażono zgody m.in. aby nie 
było pretekstu do wykupu parkingów przez innych użytkowników- z parkingów mają korzystać 
wszyscy mieszkańcy; 
- dofinansowanie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie     Opolskim -  komisja edukacji nie 
zajęła stanowiska- póki co nie ma zabezpieczenia  finansowego w budżecie;  
-  wydzierżawienie części działki 277/4 z m.8 obręb Krapkowice- ul Sądowa na utworzenie 
pkt. gastronomicznego ze zdrową żywością- nie wyrażono zgody, z zaznaczeniem  
wskazania innej lokalizacji; 
- wniosek mieszkańców ulicy Mickiewicza (droga jednokierunkowa) nie omawiany ze względu 
na brak opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; 
- sprzedaż parkingu przy DK 45(obwodnica)- rozpatrzenie przeniesiono na komisję 
grudniową- wcześniej komisja chce się dokładnie zapoznać ze sprawą.   
Pan Zdun- teren po bazie transportowej, po wypowiedzeniu umowy dzierżawy proponowano 
wcześniej pod budowę parkingu- czy tak zostanie zagospodarowany ten teren? 
Burmistrz Pan Kasiura- po wypowiedzeniu umowy teren ten najpierw należy uporządkować- 
wyrównać podłoże, dokonać rozbiórki płotu, przygotować zaplecze dla cmentarza- 
oczywiście wszystko będzie zależało od koszów- planowane jest wykonanie śmietnika, 
parkingu wejścia na cmentarz-postaramy się jak najszybciej uporządkować ten teren, 
dochodzi tu też bezpieczne usunięcie pokrycia azbestowego- teren ten nie będzie sprzedany 
pod inną działalność . 
Pan Brzozowski- proszę o podanie dokładnej daty wyprowadzenia się z tego terenu  firmy, 
której umowa dzierżawy upływa z końcem grudnia br. 
Prezes Spółki ZGKiM Pan Piosek-  do dnia 31.12.2016r. obowiązuje umowa- dodatkowo     
daje się  15 dni na wyprowadzenie firmy- może być tak, że nie obejdzie się bez sądu, bo 
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będzie opóźniał termin wyprowadzenia firmy, chociaż dał  stuprocentowe zapewnienie, że 
wyprowadzi firmę z dniem 15 stycznia br.  
Pan Małkiewicz- zapewnienie wyprowadzenia firmy TransMich proszę potwierdzić pisemnie. 
Pan Bryś- zabezpieczyć tuczeń lub wióry ( zostały skradzione) na drogę na Błoniach- rolnicy 
sami rozrzucą tuczeń i utwardzą drogę prowadzącą do pól. 
Pan Zdun- proponuje się zatrudnienie pracowników przez  Spółkę „WiK”, którzy będą dbali     
o czystość miasta-  kiedy to nastąpi? 
Burmistrz Pan Kasiura- z dniem 31.12.2016r. wygasa umowa, a od 01.01.2017r. „WiK” 
przejąłby te obowiązki. 
Pan Małkiewicz- proszę zapoznać się z przedstawionym projektem budżetu na 2017 rok             
i mając na uwadze rozpoczęcie zadania zw.z budową mostu kolejowego ( w budżecie 300 
tyś.zł. na dokumentację), zastanowić się nad nie wprowadzaniem nowych większych 
inwestycji do budżetu- w projekcie są zadania rozpoczęte i ich kontynuacja- szukamy 
oszczędności. 
Pan Malinowski- już teraz nie widzę oszczędności, chociażby poprzez wprowadzenie do 
projektu budżetu zadania pn. budowa drogi  na kwotę 600 tyś.zł.( za firmą Meblosoft). 
Więcej wniosków, pytań nie zgłoszono. 
Ad.9. Przewodniczący Pan Andrzej Małkiewicz dokonał zamknięcia XXII Sesji Rady Miejskiej  
w Krapkowicach, dziękując wszystkim za uczestniczenie w obradach rady.  
Protokołowała Elżbieta Skiba  
 

 
                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                               Andrzej Małkiewicz   


