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Protokół Nr XXIII/2016 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 22 grudnia 2016 r. oraz  z dnia 04.01.2017r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XXIII 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 17.11.2016 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi 

w pkt.10 porządku  obrad. 
4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 

rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z dnia  08.11.2016 r.) 
5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności 

kontrolnej w 2016 roku  (projekt uchwały nr 3 z dnia 09.12.2016 r.) 
6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (projekt uchwały nr 4 z dnia 

09.12.2016 r.) 
7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2016 roku oraz zatwierdzenie 

Planów Pracy na 2017 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Oświaty i Kultury; 
Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów. 

8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
oświatowych do Akcji „Zima 2017”. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia ”Planu odnowy miejscowości Kórnica  na 

lata 2016-2022”  (projekt uchwały z dnia  14.11.2016 r.) 
b) projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Pietna na lata 

2016- 2022” (projekt uchwały z dnia 02.12.2016 r.) 
c) projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Steblów na 

lata 2016- 2022”  (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.) 
d) projekt uchwały nr 8  w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Ściborowice 

na lata 2016- 2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.) 
e) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żużela na lata 

2016-2022”(projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.) 
f) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 

drodze przetargu (projekt uchwały z dnia 01.12.2016 r.) 
g) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

gruntową (projekt uchwały z dnia 01.12.2016 r.) 
h) projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z dnia 05.12. 2016r.) 
i) projekt uchwały nr 13 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) 
(projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.) 

j) projekt uchwały nr 14 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. 
Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.) 
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k) projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok  
(projekt uchwały z dnia 07.12.2016 r.) 

l) projekt uchwały nr 16 w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z dnia 07.12.2016 r.) 

m) projekt uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta         i Gminy 
Krapkowice na lata 2013- 2028” (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.). 

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

11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
12. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Otwarcia XXIII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej   Pan Andrzej Małkiewicz, 
obejmując jej przewodniczenie .  
Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic Pana 
Andrzeja Kasiurę, kierownictwo oraz  naczelników umig, kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących 
udział w obradach . 
Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 21 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji.  
Burmistrz Pan Kasiura zgłosił, po komisjach, autopoprawki do projektów uchwał: nr 2                
w sprawie uchwalenia wpf na 2017 rok; nr 14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. 
Koziołka, Transportową i rzeką Odrą; nr 15 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok; nr 
16 w sprawie wpf, nr 20 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Krapkowice, jak również 
wprowadzenie do porządku obrad: projektu nr 18 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/261/2016 
rady miejskiej  z dnia 17.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego podatku, projektu nr 19 w sprawie przejęcia od 
Województwa Opolskiego zadania pn. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 
Opolskiej w Krapkowicach- droga wojewódzka nr 415 oraz projektu nr 20 w sprawie opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 
Powyższe wprowadzono do porządku obrad jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Wiceprzewodniczący rady Pan Brzozowski zgłosił wniosek o przesunięcie pkt.4 porządku 
obrad (uchwalenie budżetu gminy i wpf na 2017 rok ) do pkt.9 i rozpatrzenie zagadnienia wraz 
z podjęciem uchwał jako ostatnie w tym punkcie porządku obrad. 
Wniosek przyjęto w wyniku głosowania: 14”za”, 2 przeciwko, 5 wstrzymujących się od głosu- 
głosowało 21 radnych. 
Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 17.11.2016 r. był do wglądu w  Biurze  
Rady,  na stronie  internetowej ,  na  sali  przed  Sesją Rady.  
Protokół przyjęto jednogłośnie  do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych.  
 
Ad.2.  
       Sprawozdanie z działalności w okresie od 17 listopada 2016 r. do  22 grudnia 2016 r. 
przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura      
 
-21.11.2016r.- spotkanie w Starostwie Krapkowickim z Wojewodą Opolskim i Kuratorem 
Oświaty oraz przedstawicielami samorządów powiatu krapkowickiego nt. wprowadzanej 
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reformy oświatowej- przedstawiono tu ogólne założenia w tym zakresie, o jakich mówiliśmy już 
na naszych wcześniejszych spotkaniach z radnymi- do końca lutego 2017 r. powinien być 
przestawiony schemat organizacyjny sieci szkół gminnych, a do końca marca 2017 r. powinien 
być zatwierdzony ten schemat- możliwe, że będzie potrzebna sesja nadzwyczajna, na której 
powinien być ten schemat zatwierdzony  
- 29.11.2016 r.- spotkanie z dyr. Polskiej Spółki Gazowniczej nt. stanu gazyfikacji Gminy 
Krapkowice 
- 02.12.2016r- spotkanie z dyr. Agencji Nieruchomości w Opolu nt. strefy Dąbrówka Górna, 
nieruchomości za Firmą POM- na ta działkę jest już chętny- wstępnie jest spisana umowa  
04.12.2016r.- obchody „barbórkowe” w Górażdżach- uczestniczenie w obchodach ze względu 
na zatrudnienie w tej firmie dość znaczącej liczby mieszkańców Krapkowic  
09.12.201r.- wizyta w  Zarządzie Katowickiej Strefy Ekonomicznej – rozmowy nt. możliwości 
inwestycyjnej sprzedaży i dalszej współpracy 
-11.12.2016r.-rozpoczął się cykl spotkań wigilijny- pierwsza wigilia z uczestnikami 
Uniwersytetu III Wieku- kolejne spotkania wigilijne  z emerytami w umig i w Steblowie, w 
OPS,WTZ,SDS i samotnymi w Kórnicy 
-5-11.12.2016r.- Jarmark Bożonarodzeniowy na Krapkowickim Rynku- dużo pozytywnych 
ocen- myślimy już nad wprowadzeniem zmiany formy organizacji jarmarku w 2017 roku 
-15.12.2016r.-w KDK uroczyste obchody 50-60-lecia pożycia par małżeńskich – wręczenie 
medali nadanych przez Prezydenta RP 
-zakończenie inwestycji ulicy Sienkiewicza w Steblowie, budowy parkingu koło OPS przy 
ul.Damrota, rozpoczęto wymianę oświetlenia w mieście tj. 1600 opraw na oprawy ledowe, 
oszczędnościowe- zadanie finansowane  ze środków Tauron- niezmienne koszty eksploatacji 
przez 6 lata, a oszczędnościami będą sfinansowane nakłady jakie poniósł Tauron, 
zakwalifikowano pod względem formalnym projekt pn. wykonanie kanalizacji w Żużeli w wys.2 
mln- czekamy na ocenę merytoryczną- wiosną powinny odbyć się procedury przetargowe, 
dzisiaj podpisaliśmy u Marszałka Woj. Opolskiego umowę na rewitalizację baszty 
krapkowickiej  z punktem informacji turystycznej , wyremontowaniem baszty i podświetleniem 
baszty- 85 % dofinansowania  
Pan Brzozowski- czy tzw. ”ucho igielne „ zostanie przesunięte? 
Zastępca burmistrza Pan Haraf- tak, to zadanie  jest przewidziane  również w rewitalizacji  
krapkowickiej baszty- przejście będzie się znajdowało  na terenie gminnym. 
Sprawozdanie Burmistrza przyjęto do zatwierdzającej wiadomości  jednogłośnie- głosowało 21 
radnych. 
Ad.3.  
         Zapytania i interpelacje radnych  nie związane  z tematami  obrad-  odpowiedzi                
w pkt. 10  porządku obrad. 
Radny Pan Jarosław Zdun- jak będzie wyglądało zarządzanie (jaki podmiot przejmie 
zarządzanie) obiektami sportowymi w gminie w roku 2017? Czy danie obiektów sportowych    
w zarząd spółce jest dobrym rozwiązaniem?  
Ad.5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach    
z działalności kontrolnej w roku 2016. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Malinowski.         
Radny Pan Stefan Kowalczuk- komisja kontrolowała wykonanie chodnika (skrót przejścia) przy 
ul. Kilińskiego w Krapkowicach i oceniła pozytywnie  jego wykonanie,  gdy wcześniej klub 
radnych KWWMSonika  zakwestionował to zadanie w zał.nr 8, stwierdzając, że burmistrz 
realizują to zadanie  mógł przekroczyć dyscyplinę budżetową- oczywiście burmistrz nie 
przekroczył dyscypliny budżetowej- chodnik został wykonany za co burmistrzowi dziękuję- 
wcześniej już twierdziłem aby dać burmistrzowi możliwość  realizowania pojedynczych zadań- 
nie ubezwłasnowolniać burmistrza. 
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Pan Malinowski- komisja kontrolowała tylko rozliczenie finansowe tego zadania. 
Sprawozdanie w wyniku głosowania- głosowało 21 radnych- przyjęto jednogłośnie- 
UCHWAŁA Nr XXIII/276/2016 
Sprawozdania z działalności  komisji rady za 2016 rok przedstawili kolejno (w załączeniu do 
protokołu): 
1) Pani Anna Kielar- przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; 
2) Pan Ireneusz Żyłka- przewodniczący Komisji Spraw Społecznych; 
3) Pani Krystyna Brzezińska- przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów. 

Wszystkie sprawozdania  w załączeniu do protokołu, przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 21 radnych.  
Ad.6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił projekt Planu Pracy Komisji 
na 2017 rok- do projektu planu pracy komisji nie wniesiono uwag, pytań- Plan Pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2017 rok przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXIII/277/2016   
Ad.7. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2017 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów                 
( w załączeniu do protokołu.) 
Plany pracy  pod głosowanie, kolejno przedstawili:  
1) przewodniczący rady Pan Małkiewicz- jednomyślnie przyjęto do zatwierdzającej wiadomości 
plan pracy rady na 2017 rok, ze  zmianą terminu sesji RM w miesiącu lutym 2017r. z 25 lutego 
na 28 luty 2017r. i terminu posiedzenia w dniu  27.02.2017r. połączonych  komisji przed sesją, 
jednocześnie wprowadzając do planu na miesiąc wrzesień 2017r ( na wniosek radnego 
Adama Holineja) ”Informację nt. przebiegu prac związanych z budową mostu drogowego”- 
głosowało 21 radnych; 
2)  przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Kielar- jednomyślnie przyjęto do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych; 
3) przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Żyłka- jednomyślnie przyjęto do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych; 
4)   przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów Pani Brzezińska- jednomyślnie przyjęto do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych. 
Ad.8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
oświatowych do Akcji „Zima 2017” (w załączeniu do protokołu). 
      Informację nt. Stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
oświatowych do  „Akcji Zima 2017” przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 21 radnych.      
Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawie 
    Przewodniczący obrad przedstawił pakiet projektów uchwał, które zostały odczytane              
i kolejno poddane pod głosowanie- przed sesją projekty uchwał omówiono szczegółowo na 
posiedzeniach komisji resortowych rady w dniach 19,20 i 21 grudnia 2016 r.: 
a) w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Kórnica na lata 2016- 2022”- uchwała 
przeszła jednogłośnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/278/2016  
b) w sprawie  przyjęcia Planu odnowy miejscowości Pietna na lata 2016- 2022”- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/279/2016  
c) w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Steblów na lata 2016- 2022”- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/280/2016  
d) w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Ściborowice na lata 2016- 2022”-                  
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/281/2016  
e) w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Żużela na lata 2016- 2022”-                  
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/282/2016  
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f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - uchwała 
przeszła jednogłośnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/283/2016  
g) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową - uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/284/2016  
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 
dzierżawcom- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXIII/285/2016  
i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/286/2016  
Salę obrad opuścił radny Pan Andrzej Warzecha. 
j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- do projektu zgłoszono trzy wnioski. 
Burmistrz Pan Kasiura-  dwa wnioski firmy Investments Szczepanik dot. dopuszczenia do 
zabudowy szeregowej na zakupionej działce w dzielnicy domków jednorodzinnych- wg. 
urbanistów i burmistrza wnioski nie zasadne; jeden wniosek Pana Pawliczka  dot. likwidacji 
drogi na dz.nr 333- w tym przypadku jest możliwość wyjścia ze sporu sąsiedzkiego w który 
gmina jest zaangażowana. 
Powyższe wnioski, poddane pod głosowanie zostały jednomyślnie odrzucone- głosowało 20 
radnych- uchwała  z autopoprawką przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 
Nr XXIII/287/2016  
k) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok- uchwała z autopoprawką  
przeszła  przy 17 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymujących”- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA Nr XXIII/288/2016  
l) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała z autopoprawką  przeszła  przy 
17 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymujących - głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXIII/289/2016  
m) w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013- 2028”- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/290/2016  
n) w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXII/261/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 
listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień od tego podatku- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA Nr XXIII/291/2016  
Na salę obrad wrócił radny Pan Andrzej Warzecha. 
o) w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania pn.: Wykonanie  kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach”- droga  wojewódzka nr 415- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/292/2016  
p) w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5          
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.- uchwała  z autopoprawką przeszła 
jednogłośnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/293/2016  
Ad.4. 
         Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok i wieloletniej prognozy 
finansowej na 2017 rok. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- stwierdził, że projekt budżetu gminy na 2017 rok 
Burmistrz Krapkowic przedłożył do RIO w Opolu i radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach        
w ustawowym  terminie- do 15 listopada  2016 r.-  przedłożył radnym opinie Składu 
Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2016 roku: o przedłożonym przez Burmistrza 
Krapkowic projekcie uchwały budżetowej Gminy  Krapkowice na 2017 rok, o projekcie uchwały 
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w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jak również opinię  o możliwości sfinansowania 
deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej (pozytywne zaopiniowanie 
przedłożonych w/w projektów. 
Radni, projekt budżetu na 2017 rok analizowali szczegółowo na wszystkich komisjach             
w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2016 r., przed Sesją Rady- wszystkie komisje pozytywnie oceniły 
projekt budżetu na 2017 rok. 
Przewodniczący Klubu radnych KWW Macieja Sonika Pan Józef Brzozowski wnioskował          
o ogłoszenie 10 min. przerwy celem rozdania radnym wniosku klubu o wprowadzenie 
poprawek do projektu budżetowego na 2017 rok. 
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę. 
Po przerwie. 
Pan Brzozowski- przedstawił wniosek- w załączeniu do protokołu- wniosek dot. cięć w 12 
rozdziałach  budżetu, w wydatkach bieżących i wprowadzenie nowych 23  inwestycji.  
Burmistrz Pan Kasiura- procedura przygotowania budżetu zaczyna się już we wrześniu- do 15 
listopada skarbnik po wielu dyskusjach i starciach z naczelnikami, a do takich dochodzi gdyż 
naczelnicy  chcieliby więcej środków  do dyspozycji, przesyła do radnych i do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej- RIO ponad miesiąc potrzebowała,  aby fachowo zbadać czy budżet jest 
właściwie  skonstruowany, czy wszystkie wskaźniki zostały zachowane, czy wszystkie zadania 
będą realizowane…..- oczywiście nie jest to budżet marzeń, również dla mnie- jest trudnym 
budżetem-chciałoby się zrobić więcej, ale na to potrzebne są pieniądze - radni od 15 listopada 
posiadają projekt budżetu na 2017 rok- przed sesją, półtora  tygodnia temu, spotkaliśmy się na 
wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie wspólnie projekt był analizowany- przed samą sesją rady 
w dniach 19, 20 i 21 grudnia br. również analizowano projekt budżetu- tu  komisje również przy 
2 głosach przeciwko, 2 głosach wstrzymujących ale pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu-  
chciałbym dowiedzieć się co stało się od wczoraj, po wyjściu z komisji do dzisiaj, do tej 
godziny- do skarbnika ani do mnie nie dotarły żadne wnioski o wprowadzenie zmian- czy radni 
zdają sobie sprawę ze skutków jakie mają pociągnąć te zmiany w wydatkach bieżących- 
dzisiaj ani ja ani skarbnik nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć- o ile mógłbym zgodzić się na 
wyłączenie zadania ulicy Limanowskiego, gdyż jest na dalekim miejscu, o tyle zmniejszenie    
w kilku miejscach wydatków bieżących jest  nie możliwe do oceny bez dogłębnej analizy 
skutków- czy nie ma tu zachwiania zabezpieczenia środków na umowy, które zostały już 
podjęte, zostały zawarte, jakie zadania własne będą niemożliwe do wykonania ….- do zał.nr 8- 
tu wcześniej była sugestia aby nie wprowadzać nowych zadań i oszczędzać na budowę mostu 
drogowego- to wcześniej powinno być analizowane na komisjach-  jestem zdumiony formą, 
czasem i trybem przekazania wniosku. Budżet trzeba de facto rozpisać na nowo, co wymaga 
dogłębnych analiz- komisja budżetowa nie widziała tego dokumentu, nie analizowała 
wnioskowanych poprawek ani ich nie zaopiniowała, a powinna- projekt budżetu został 
zaopiniowany pozytywnie przez RIO, bez poprawek proponowanych dzisiaj  przez  radnych  
Klubu KWW Macieja Sonika. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów Pani Brzezińska-  te paragrafy były przez 
komisje analizowane- my pytaliśmy- skarbnik wyjaśniał na co konkretnie są wydatki- klub 
radnych KWW Macieja Sonika spotkał się wczoraj po komisji i stwierdziliśmy, że w pewnych 
miejscach można zaoszczędzić, aby cokolwiek zrobić w tym mieście. 
Burmistrz Pan Kasiura- Komisja  budżetowa, wczoraj dowiedziała się wszystkiego nt. projektu 
budżetu- nie było żadnych wniosków składanych- głosowano i zaakceptowano projekt przy      
2 głosach wstrzymujących- klub radnych nie jest ciałem  formalnym, występujący osobno        
w opiniowaniu budżetu- na komisji przegłosowany projekt budżetu jest wiążący- czy chcecie 
Państwo uchwalić poprawki, które nie były oceniane przez komisję budżetową, do których  w 
tej chwili burmistrz i skarbnik nie mogą się odnieść, bo są daleko idące- to jest 23 zadania 
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inwestycyjne, nie oszacowane do końca- wnioskuję o przegłosowanie projektu, który został 
zaopiniowany przez komisje budżetową i RIO.  
Pan Małkiewicz- w każdym momencie radni mogą składać wnioski, jeżeli takie nie pogłębiają 
deficytu. 
Skarbnik Pan Patej- zmian w wydatkach nie można mechanicznie wpisać w rubryki, gdyż 
może to spowodować, że będą przekroczone  różne wskaźniki finansowe gminy narzucone 
przez prawo albo niemożliwe do wykonania będą różne spisane wcześniej zobowiązania-        
w efekcie może zostać przekroczona dyscyplina finansów publicznych- wniosek klubu radnych 
KWWW Macieja Sonika musi być dogłębnie przeanalizowany- nie są tu wzięte pod uwagę 
chociażby  wcześniej zawarte umowy z wszystkimi  stowarzyszeniami i składki, które zostały 
prawie całkowicie ścięte- skoro tak, to powinniście zawnioskować o wystąpienie z tych 
stowarzyszeń, mocno zostały ograniczone pieniądze na sołectwa, ścięte zostały pieniądze na 
które wnioskował wydz. GGR  na odkupienie drogi od Firmy „Meblosoft i działek od osób 
fizycznych (wcześniej była zgoda rady na odkupienie działek)- tu też nie będzie można 
zrealizować powyższego; zmniejszając dochody na tzw. „schetynówkę”  jest obawa, że nie 
zostaną zachowane wskaźniki- w latach 2017-2018- mogą być na „nie”. 
Pan Koppe- ustawa samorządowa stanowi, że są komisje i tam pracujemy nad wnioskami- 
przygotowanie projektu powierza się burmistrzowi, wykonanie budżetu powierza się 
burmistrzowi- za prawidłową gospodarkę finansami też odpowiada burmistrz, a nie Józef 
Brzozowski i Klub radnych KWW Macieja Sonika. 
Pan Małkiewicz- proszę jeszcze raz przestudiować ustawę- opinia komisji nie jest wiążąca dla 
rady- rada w każdym momencie może wnioskować. 
Pan Zdun- ustalenia były, iż budżet miał być oszczędnościowy, a taki nie jest, gdyż planowany 
deficyt ma być większy niż rok temu, a wydatki w poszczególnych paragrafach mają iść           
w górę i to w niektórych przypadkach nawet o ponad 150 %- komisja opiniuje a rada głosuje- 
my wszyscy odpowiadamy za budżet.  
Pan Brzozowski- w projekcie budżetowym jest zbyt mało zadań inwestycyjnych służących 
„zwykłym ludziom”. 
Pan Małkiewicz- radni mają prawo zgłaszać wnioski, gdzie zdjąć i gdzie dać, nie zwiększając 
deficytu- burmistrz twierdzi, że  nie wie co się stanie z wskaźnikami, otóż ja powiem, że 
dochodów nie można przeznaczyć na przejedzenie, natomiast dochody bieżące które służą na 
przejedzenie można przejeść w mniejszej wielkości, a ich część przeznaczyć na inwestycje        
i ten wskaźnik się poprawi-  to co przygotowano w tym projekcie, to budżet dla administracji,    
a nie dla mieszkańców.  
Burmistrz Pan Kasiura- jakie przejedzenie- wydatki na oświatę, oświetlenie uliczne, inwestycje  
to jest przejedzenie?- dyskutować o tym powinniśmy na komisjach, analizować, a nie w formie 
wrzutki na sesji, gdy trzeba podjąć decyzję na już- ja takiej decyzji nie podejmę i proszę aby 
radni tego w takim trybie nie robili- składam wniosek formalny o przerwę w obradach celem 
analizy wniosku klubu radnych KWW Macieja Sonika, do 5 stycznia 2017 r. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz-  głosu przeciwnego nie ma- poddaję pod głosowanie 
wniosek- wniosek nie przeszedł- za wnioskiem 10 radnych, przeciwko 11 radnych- głosowało 
21 radnych . 
Pan Kandziora- czy liczy się dobro gminy czy pojedynczych  radnych reprezentujących swoje 
okręgi- na tym ma polegać współpraca rady- co z naszą umową dżentelmeńską jaką 
zawarliśmy- przecież wcześniej ustaliliśmy, że nie wprowadzamy nowych zadań 
inwestycyjnych, m.in. bo oszczędzamy na most- 23 inwestycje wprowadzić- dobrze ale 
najpierw radni powinni wiedzieć o jakie inwestycje chodzi, czy jest konieczność ich 
wprowadzania- nawet nie wiem gdzie niektóre inwestycje miałyby być prowadzone- nad czym 
ja mam głosować?  
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Pan Małkiewicz- Pan analizował budżet od listopada 2016 r. i jestem pewny, jeżeli zadał bym 
Panu na każdej stronie pytanie projektu budżetu, nie udzieliłby mi Pan odpowiedzi, a Pan 
mówi, że nie chce głosować na „ślepo” 
Pan Kandziora- Pan nas obraża- ja wyraźnie mówię, że nie zapoznałem się i inni radni             
z inwestycjami, które wskazujecie w zał. Nr 8 do budżetu- nie omówiliście tego na komisji 
budżetowej z pozostałymi radnymi- dotychczas tak było, że wszystkie ustalenia zapadały na 
komisji budżetowej- teraz odchodzicie od sprawdzonej formy, która raczej  sprawdzała się.  
Pan Kowalczuk- jak długo tak można pajacować Panie  przewodniczący- raz pan szuka zgody 
mówi pan aby dyskutować  na komisjach, a na sesji głosować, a teraz mówi pan że do 
ostatniej chwili można wnioskować, nawet na sesji- szanujmy się nawzajem- jesteście 
uzależnieni od naczelnika powiatu- szanujcie się- Wasze działanie jest dzisiaj infantylne- jeżeli 
chcecie głosować w sali kolumnowej, to proszę- po jaką cholerę zbieramy całą radę na 
komisach i dyskutujemy tyle godzin, po to żeby teraz mi jak gówniarzowi, na 15 min przed 
głosowaniem Klub radnych KWW Macieja Sonika wrzucał  jakąś nową listę- chcecie zgody ale 
na Waszych warunkach? 
Pan Thiel- jak były przypadki, że jakiś projekt uchwały dostarczony był na 5 min przed sesją, to 
wy mówiliście że tak się nie robi, mówiliście że macie mało czasu na analizę-  co wy teraz   
robicie i to przy tak ważnym  zadaniu jak uchwalenie budżetu? 
Pan Warzecha- na kilku komisjach wstecz słyszałem tylko jak ważny jest most drogowy, aby 
wstrzymywać się z inwestycjami- to przecież są słowa Pana Brzozowskiego- nagle 
wyskakujecie jak filip z konopi, z kartką ustalonych przez was zadań?, nie analizowanych na 
komisji, wspólnie z wszystkimi radnymi. 
Pan Brzozowski-  prosiłem radnych, aby nie składali wniosków, ale prosiłem też burmistrza 
aby nie zwiększać deficytu, a ten został zwiększony- burmistrz nie poczynił oszczędności, to 
poszukali ich radni klubu KWW Macieja Sonika i z tej kwoty zaplanowali inwestycje . 
Pan Holinej- dyskusja nad budżetem była na komisjach, ale bez analizy Waszego wniosku 
twierdzicie, że poczyniliście jakieś oszczędności, ale na co?, nawet jeżeli je znaleźliście, to te 
oszczędności powinny iść na most drogowy, tylko na most- co jest ważniejsze dla 
mieszkańców Krapkowic- Krapkowice coraz bardziej jest blokowane, nie długo nie dojedziemy 
na obrady sesji- jeden przeciwko drugiemu występuje- powinniśmy w jednym kierunku iść-      
w kampanii wyborczej  obaj kandydaci na burmistrza również Pan Sonik, przedstawiali             
w programie za cel budowę drugiej przeprawy drogowej-  takie też  były wcześniej Wasze 
wnioski- na most oszczędności, a nie na dodatkowe wasze inwestycje- co wy robicie- wstyd mi 
za Was. 
Pan Bryś- ta dyskusja nie ma sensu powinniśmy wyjść z Sali obrad, nie przyjmować „wrzutki”? 
Pan Zdun- teraz Pan zachowuje się jak Ci z Sejmu. 
Pan Koppe- macie większość i możecie zrobić wszystko, ale tak się nie robi. 
Pan Małkiewicz- nawet jeżeli coś w budżecie nie będzie zgadzać się to zawsze można robić 
korekty.  
Pan Koppe- to dlaczego nie przyjmiemy formy zaproponowanej przez burmistrza, pozytywnie 
ocenionej przez RIO i potem będziecie mogli zawsze dokonać korekty? 
Pan Żyłka- o głos rozsądku proszę- w tych korektach też jest zadanie z mojego okręgu- myślę 
jednak że dobrym, wyższym i nadrzędnym dla nas to wszyscy mieszkańcy- rozmawiamy          
o moście, ale są też inne zadania- dzisiaj wywołane emocje nie pozwolą na mądre decyzje- 
przychylam się do wniosku burmistrza i popieram wniosek o przerwę w obradach, aby jeszcze 
raz przeanalizowano projekt budżetu łącznie z wnioskami radnych klubu KWW Macieja 
Sonika. 
Pan Brzozowski-  wnioskował o 10 min. Przerwy w obradach dla omówienie wniosku dot. 
zwołanie przerwy w dzisiejszych obradach. 
 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
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Po przerwie. 
Pan Brzozowski- podtrzymujemy wniosek dot. wprowadzenia dzisiaj poprawek do budżetu na 
wniosek Klubu radnych KWW Macieja Sonika- dzisiaj przyjmujemy budżet, a burmistrz            
w każdej chwili może wnioskować o sesję nadzwyczajną i wprowadzenie korekty do 
przyjętego budżetu- nie ogłaszamy przerwy w obradach. 
Pan Melich-  nie daliście czasu burmistrzowi na analizę Waszego wniosku- wnioskuję               
o przerwę w obradach  do 4 stycznia 2017 r.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz-  wniosek burmistrza  o przerwę w obradach został 
odrzucony.  
Burmistrz Pan Kasiura- wcześniej był zgłoszony  wniosek o przerwę w obradach do 5 stycznia 
2017r.- wnioskuję, wspólnie ze skarbnikiem  o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia              
4 stycznia 2017r.  celem ponownej  analizy projektu budżetowego po dzisiejszym wniosku  
klubu radnych  KWW Macieja Sonika  o wprowadzenie zmian do projektu- proszę o danie 
czasu na analizę, chcę być pewny, że nie ma naruszenia prawa, chcę ocenić skutki 
wprowadzenia takich zmian- proszę o rozsądek i o to apeluję- proszę aby nie wprowadzać 
praktyki, że wprowadzamy wniosek nie analizowany przez komisję budżetową. 
Pan Brzozowski- składam wniosek, w imieniu klubu radnych, o przerwę  w obradach do 3 
stycznia 2017 r. 
Skarbnik Pan Patej- skazuje nas Pan na pracę w święta i sylwestra- na ponowną analizę 
budżetu potrzebny jest czas- od 15 listopada br. był czas na wprowadzanie wniosków i jego 
analizę - nie dzisiaj, przed uchwaleniem budżetu. 
Pan Małkiewicz- jeżeli nie uchwalimy wcześniej budżetu, to działamy na tzw. prowizorium 
budżetowym. 
Skarbnik Pan Patej- czy to będzie 1 czy 5 stycznia, to już nie ma znaczenia- działamy do dnia 
31 stycznia na tzw. prowizorium- jeżeli budżet do tego dnia nie zostanie uchwalony, wówczas 
budżet ustali gminie Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Pan Brzozowski- wycofał wszystkie składane wcześniej wnioski o przerwę w obradach sesji. 
Pan Kowalczuk- są określone przepisy i należy dostosować się do nich- proponuję 
przegłosować wniosek burmistrza o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 4 stycznia 2017 r. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poddał wniosek pod głosowanie- wniosek przeszedł 
przy 3 głosach przeciwko, 1 głosie wstrzymującym i 18 głosach ”za”- głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz ogłosił przerwę w obradach do dnia 04.01.2017 r.- 
sesja rady odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1400, komisja 
budżetowa w dniu poprzedzającym sesję- o ustalonej godzinie odbycia posiedzenia komisji 
radni zostaną poinformowani. 
Po ogłoszonej przerwie w obradach.  
Obrady  wznowiono w dniu 04.01.2017 r. - obrady rady odbyły się  w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Krapkowicach. W obradach uczestniczyło 21 radnych. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz-  na posiedzeniu  komisji połączonych, dzisiaj o godz. 
13oo, dokonano ponownej analizy projektu budżetu. Po przeanalizowaniu wniosku klubu KWW 
Macieja Sonika, burmistrz przedłożył projekt budżetu z autopoprawkami - klub radnych KWW 
Macieja Sonika zaakceptował te poprawki.  
Pan Brzozowski-  przedstawił autopoprawkę do projektu budżetu na 2017 rok, po 
przeanalizowaniu  przez burmistrza wniosku KWW Macieja Sonika- w załączeniu do protokołu.  
Za wprowadzeniem autopoprawki burmistrza do projektu budżetowego głosowało  12 radnych, 
6 radnych było przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu- autopoprawkę przyjęto- 
głosowało 21radnych. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz-  przedstawił projekt budżetu gminy Krapkowice na 
2017 rok z przegłosowaną autopoprawką-  uchwała przeszła przy 19 głosach „za” i 2 głosach 
wstrzymujących- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/294/2017;  
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-projekt  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok , z uwzględnieniem 
wszystkich  skutków wywołanych  wprowadzeniem autopoprawki do budżetu gminy na 2017 
rok -  uchwała przeszła przy 19 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących - głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/295/2017  
Burmistrz Pan Kasiura- podziękował za uchwalenie budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok- to 
pozwoli na sprawne działanie wszystkim jednostkom podległym- będziemy starać się 
realizować wszystkie zadania inwestycyjne, na które czekają mieszkańcy, klub radnych- na 
przyszłość jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, wnioski do kształtu budżetu, należy 
sygnalizować wcześniej na komisjach, aby wcześniej wspólnie przedyskutować, aby wszyscy 
radni byli włączeni w ten proces- będziemy czynić wszelkie działania aby dzisiaj przyjęty 
budżet był sprawnie realizowany. 
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad 
oraz w okresie międzysesyjnym. 
Udzielono odpowiedzi na zapytanie radnego  Pana  Zduna w pkt. 3 porządku obrad. 
Burmistrz Pan Kasiura nie ma jakiegokolwiek zamiaru ani założeń, ani potrzeby tworzenia 
innego, nowego  podmiotu do zarządzania obiektami sportowymi- w tej chwili spółka Delfin, 
spółka prawa handlowego zarządza basenem, stadionem w Otmęcie, „orlikiem” i terenem 
wokół boiska- zmieniłoby się tyle, że spółka ta przejmie w zarząd halę sportowo- widowiskową 
w Otmęcie łącznie z ludźmi i pieniędzmi na zarządzanie obiektami sportowymi- dajmy rok na 
obserwację, czy spółka ta dobrze będzie  zarządzać obiektami- jeżeli okaże się, że to 
zarządzanie  nie sprawdzi się, to w każdej chwili można  dokonać zmiany podmiotu. 
Pan Żyłka- czy organizacja krapkowickiego  biegu również przechodzi do  tej spółki? 
Burmistrz Pan Kasiura-  nie- pozostaje w gestii urzędu.    
11.Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Kandziora- przedstawił prośbę Klubu Gladiatores o zajęcie stanowiska w sprawie 
udostępnienia salki zapaśniczej na osiedlu 30 lecia, tak jak było to możliwe dotychczas- nie 
mają gdzie trenować, po wypowiedzeniu lokalu przez MKS Suples- wcześniej radni 
uczestniczyli w wizji lokalnej, mają już zdanie w tej kwestii i dzisiaj powinni podjąć stanowisko. 
Zgłaszam wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udostępnienia klubowi Gladiatores jak          
i innym klubom salki zapaśniczej.   
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- każda decyzja spowoduje komuś krzywdę- do zadań 
burmistrza  należy gospodarowanie mieniem komunalnym- należy zadać pytanie  czy rada 
chce brać na siebie opiniowanie tej sprawy- jeżeli tak, to jeszcze raz zwołać komisję edukacji    
i w szerszym gronie przedyskutować to jeszcze raz- sugeruję jednak, że nie ma potrzeby aby 
rada brała na siebie odpowiedzialność w tym zakresie. 
Pan Warzecha- spotkanie już było, rozmowy zostały przeprowadzone, radni mają już  zdanie 
w tej kwestii. 
Pan Zdun- uczestniczyłem w spotkaniu i jeszcze nie podjąłem stanowiska w tej kwestii- czy      
w ogóle jest potrzebne  burmistrzowi stanowisko radnych? 
Sekretarz Pan Brol- właśnie jest potrzebne, aby burmistrz  mógł rozpocząć jakieś działania 
tym zakresie. 
Pani Kielar- spotkanie już  odbyło się- uczestniczyło w nim większość radnych i nie ma 
potrzeby organizowania następnego spotkania- na pewno radni mają już zdanie nt. 
Pan Malinowski- odwlekać tego nie należy- dzieci czekają na udostępnienie sali- faktem jest 
że decyzja należy do burmistrza, ale jeżeli stanowisko radnych miałoby pomóc burmistrzowi   
w jej podjęciu, to jak najbardziej należy je zająć. 
Pan Małkiewicz- przedstawił pod głosowanie wniosek radnego Pana Kandziory o zajęciu 
stanowiska w sprawie  udostępniania przez Klub Suples salki zapaśniczej  usytuowanej na 
oś.XXX-lecia 12 a, Klubowi Gladiatores i innym klubom- za wnioskiem głosowało 16 radnych, 
1 przeciwko,4 wstrzymało się od głosu- głosowało 21 radnych. 
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Pan Gut- kiedy zostanie naprawiona sygnalizacja dźwiękowa na pasach, przy sklepie 
biedronka w Otmęcie- ul.3 Maja ? 
Naczelnik Wdz.GKI. Pani Kubacka- powyższe zostało już zgłoszone Firmie z Rybnika- terminu 
naprawy nie jestem w stanie określić wg. informacji firmy. 
Sołtys Dąbrówki Górnej Pan Kluczny- kiedy zostanie wykonana droga- ulica Graniczna            
w Dąbrówce Górnej- od momentu wyboru sołtysa zgłaszałem wniosek- nadal nie został wzięty 
pod uwagę. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- budżet na 2017 rok został już uchwalony- zadanie nie 
zostało wprowadzone- wniosek był omawiany, ale nie był poprawnie przygotowany od strony 
finansowej- wrócimy do tematu- może burmistrz znajdzie tu jakieś rozwiązanie sprawy. 
Pan Bryś- wnioskuje po raz kolejny o dokończenie ulicy Józefa w Żywocicach, po zakończeniu 
budowy kanalizacji, jak również wykonanie łącznika (miał być wykonany zaraz po oddaniu do 
użytku sali) pomiędzy szkołą, a salą sportową- dzieci przechodzą w strojach gimnastycznych 
ze szkoły na salę.  
Pan Thiel- proszę  o przychylność przewodniczącej i członków komisji gospodarki i finansów      
i wprowadzenie do budżetu w trakcie roku, jeżeli będą dodatkowe wpływy do budżetu, zadania 
pn. remont ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim.  
12.Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                             Andrzej Małkiewicz 
 

 


