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Protokół Nr XXVIII/2017 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 27 i 28 kwietnia 2017 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
 

       
 
  XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1700 
W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób.  
Otwarcia XXVIII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie . 
Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo umig, kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, 
wszystkich biorących udział w obradach rady. 
Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 20 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji.  
Porządek obrad:  

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

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 
28.02.2017 r. do 27.04.2017 r. 

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w 
pkt.14 porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Pływalni „Delfin”, KDK, 
MiGBP, Straży Miejskiej. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 
6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2016 roku i w I kwartale 

2017 r. 
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną 

Gminy Krapkowice. 
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia    

powodzi. 
    10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami    
           pozarządowymi  i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  
    11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”.  

     Plan na 2017 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich  
     za 2016  rok. 

    12. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice  
          za lata 2015- 2016. 
    13.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
       a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z 01.03.2017 r.); 

       b) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej  
           własność Gminy   Krapkowice (projekt uchwały z 07.03.2017 r.); 
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      c)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego  
           na rzecz  najemcy (projekt z  24.03.2017 r.); 

      d)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego 
           na rzecz najemcy (projekt  uchwały z 30.03.2017 r.); 

      e) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu  gminy  
           Krapkowice  instrumentem płatniczym (projekt  uchwały z  03.04.2017 r.); 

      f)  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały z  12.04.2017 r.); 

      g)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 12.04.2017 r. ); 

      h)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscypli-   
           narnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
          (projekt uchwały z 11.04.2017 r.); 

      i)  uchwalenia m. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic  
          Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt uchwały z  10.04.2017 r.) 

      j)  zmiany Uchwały nr XIV/184/2016 RM w Krapkowicach z 25.02.2016 r.  
          w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy  
          Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych  
          źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały  z  04.04.2017 r.);   

     k)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym  
          dzierżawcom  i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych  
          umów (projekt uchwały z  10.04.2017 r.); 

     l)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony  
          (projekt  uchwały z 11.04.2017 r.)                                                          

   14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku  
         obrad oraz w okresie międzysesyjnym. 
   15. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
   16. Zakończenie  XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokoły z Sesji Rady z dnia 28.02.2017r., 31.03.2017r.,  były do wglądu  w Biurze 
Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady- protokoły przyjęto 
jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
dwóch autopoprawek, do projektu nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy                                  
i autopoprawki do projektu uchwały nr 7 w sprawie zmiany  wpf. 
Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych. 
Radna Pani Burzyk- zabrała głos w sprawie kwestowania na rzecz chorej 
Krapkowiczanki  Martyny- chciałaby kwestować  również na imprezach gminnych i 
zwróciła się do burmistrza o zgodę na prowadzenie takiej kwesty- mając na uwadze 
zbliżający się bieg krapkowicki zaproponowała również o 5 zł. dla Martyny od 
wpisowego każdego uczestnika. 
Burmistrz Pan Kasiura- sprawa jest znana części mieszkańcom Krapkowic-ostatnio 
spotkałem się z matką Martyny i rozmawialiśmy m.in. o zbiórce pieniędzy- nie widzę 
przeszkód aby kwestować na imprezach gminnych- wszystkie procedury muszą być 
jednak zachowane, aby nie było żadnych zarzutów z Izby Celnej czy też z Urzędu 
Skarbowego- o zgodę na prowadzenie kwesty należy zgłosić się do Wydz. Spraw 
Obywatelskich- przekazanie  5 zł z wpisowego każdego biegacza jest niemożliwe-    
w tym przypadku mona liczyć tylko na hojność biegaczy- Fundacja „Pomoc” jest 
współorganizatorem sztafety zakładów pracy i to ona może wskazać przeznaczenie 
pieniędzy dla Martyny- ta fundacja jest dysponentem. 
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Ad.2.  
         Burmistrz Pan Kasiura przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
między sesyjnym  tj. od  28 lutego   2017r.  do 27 kwietnia 2017 r. 
-02.03.2017 r- Zebranie Wiejskie w Gwoździcach na okoliczność wyboru sołtysa-       
w dwóch terminach nie wybrano jednak sołtysa- w maju br. zostanie ogłoszony 
następny termin- brak sołtysa utrudnia załatwienie wielu spraw- chociażby 
korzystanie z funduszu sołeckiego  czy też z innych środków zewnętrznych 
-04.03.2017r- Zebrania sprawozdawcze OSP w Dąbrówce Górnej i Żywocicach  
-05.03.2017r-dwa koncerty muzyczno- kabaretowe w KDK  z okazji Dnia Kobiet  
-08.03.201r- spotkanie robocze z emerytami nt. organizacji Dni Seniora- przewiduje 
się organizację „takich dni” na przełomie wrzesień/październik br. 
-09.03.2017r- spotkanie z Opolska Izbą Gospodarczą- spotkanie powiatowe nt. 
współpracy, pomocy, wsparcia finansowego przedsiębiorców 
-15.03.2017r- Zebranie sprawozdawcze OSP w Rogowie Opolskim 
-16-17.03.2017r- wyjazd, na zaproszenie  do Słowacji-  udział w omówieniu projektu 
nawiązania współpracy z gminami, gdzie  były lub są zakłady obuwnicze ”Bata”- na 
Słowacji  istnieje taka sieć- Słowacy myślą o takiej sieci w Krapkowicach i Chełmku- 
tu chcieliby rozszerzyć  tą działalność- gmina słowacka jest nieco większa od 
krapkowickiej, jest tu wiele m.in. organizacji seniorów, klubów sportowych- Słowacy 
chcieliby nawiązać współpracę  
-18.03.2017r-Turniej Siatki Męskiej im. Andrzeja Roszkowiaka oraz  Zawody 
Wojewódzkie Polskiego Związku Wędkarskiego  na Hali Widowiskowo- Sportowej 
-19.03.2017r. Sesja Nadzwyczajna Sejmiku Wojewódzkiego- wypracowano 
stanowisko w sprawie dokonywanych zmian w zakresie samorządów- apelowano aby 
nie centralizować samorządów, wręcz pomagać w ich działalności  
-21.03.2017r-  w KDK , Sekcja Teatralna wystawiła widowisko pt. Starsi Panowie 
-23.03.2017r-pomoc młodzieży Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w przeprowadzeniu 
ankiety nt. zmiany nazw ulic w Krapkowicach w związku z wejściem w życie ustawy o 
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wynikającej z niej obowiązkiem 
zmiany nazw ulic  i placów  
-24.03.2017r. wystawa w Opolu obrazów Pana Czyczyły, byłego krapkowiczanina- 
wystawa obrazów zostanie zaprezentowana w KDK 
-31.03.2017r.- Sesja Nadzwyczajna nt. sieci szkół 
04.04.2017r- KDK, wręczenie medali nadanych przez Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie 
-06.04.2017r- podpisanie umowy o wspólnych patrolach Policji i Straży Miejskiej 
-21.04.2017r.- Pałac w Sulisławiu, tegoroczna edycja „opolska marka”- spośród 
jedenastu wyróżnionych firm, dwie z Krapkowic,”Fagro” i „Multiserwis” 
-23.04.2017r- uroczystość 5- lecia i 25- lecia pracy Grupy „Rebeliantów”- kilka osób   
z zespołu to krapkowiczanie  
- na bieżąco , ze strażakami monitorowany jest poziom wody, stan rzeki Odry,           
w związku  z ostatnimi, wzmożonymi opadami deszczu 
-od 18.04. do 02.05.2017r. możemy głosować na zadani z budżetu obywatelskiego- 
zostało zakwalifikowanych 8 małych i 6 dużych projektów- można głosować poprzez 
internet,  w KDK, w UMiG, OPS 
-przewidywany jest (po rozmowach z Zarządem Dróg Woj.) remont całej nawierzchni 
drogi- ul. Prudnicka wraz z przebudową chodnika na odcinku od sklepu „Lidl”              
w kierunku  cukierni „Magosz”, jak również ronda (odnowienie) na skrzyżowaniu ulic  
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Żeromskiego i Ks. Koziołka, w okresie, gdy nie będą prowadzone prace na 
autostradzie 
-na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad omawiano plany       
i realizację zadań- na liście do realizacji znalazła się budowa rond przy wjeździe        
z autostrady  do Krapkowic- węzeł Dąbrówka Górna i następne przy Firmie Piomar- 
ul.Leśna- Rogów Opolski- partycypację zadeklarowała tu Katowicka  Specjalna 
Strefa Ekonomiczna-    w piśmie zadeklarowała uczestnictwo w procesie tworzenia 
dokumentacji 
- na  międzynarodowych targach innowacji i automatyki w przemyśle w Hanowerze 
(Niemcy) uczestniczyło wielu przedstawicieli z woj. opolskiego, w tym z Krapkowic- 
jest bardzo duże zainteresowanie województwem  opolskim  
-04.05.2017r. wyjazd do miasta partnerskiego  Rohatyn (Ukraina) i przekazanie 
samochodu strażackiego jak również komputerów i sprzętu strażackiego przez 
szkołę i OSP w Kórnicy 
Burmistrz zaprosił  na 35 Bieg Krapkowicki i piknik rekreacyjny w dniu 1 maja br,- do 
udziału w obchodach święta 3-Maja- na koncert w KDK, godz.18-ta. 
Salę obrad opuścił radny Andrzej Malinowski- pozostało 19 radnych . 
Radny Pan Brzozowski- podpisanie przez gminę umowy partnerskiej ze Strzeleckim 
Centrum Położniczym Obsługa Biznes to konkurencja dla naszego szpitala 
krapkowickiego- dlaczego  nie podpisano takiej umowy z krapkowickim szpitalem- 
odprowadzają do kasy gminnej podatki- czy ze Strzelec też będą  wpływać 
pieniądze? 
Burmistrz Pan Kasiura-korzyści finansowych tu nie ma- jedynie świadczenie usług  
za darmo dla naszych mieszkańców. 
Zastępca Burmistrza Pan Brzezina-  Strzelce już jeden projekt zrealizowało- 
rozszerzyli dalej usługi, składając kolejny projekt- nasi mieszkańcy będą mogli 
korzystać za darmo z dodatkowych usług medycznych- nie znaczy to że nie będą 
mogli korzystać również z usług krapkowickiego szpitala- krapkowicki szpital nie 
zgłosił do nas żadnego projektu. 
Radny Pan Zdun- umowa została podpisana z prywatnym podmiotem, nie ze 
szpitalem. 
Burmistrz Pan Kasiura- przedsiębiorca prywatny korzysta z programu regionalnego 
mając możliwość podpisania umów z wieloma gminami-szpital krapkowicki nie złożył  
takiego projektu  
Radny Pan Brzozowski- szpital krapkowicki złożył podobny projekt jak strzelecki 
podmiot i otrzymał tylko 716 tyś.zł,. a Strzelce otrzymały aż 1,6 mln.  
Radna Pani Brzezińska- ginekologia szpitala krapkowickiego jest wysoko notowana  
w województwie- należałoby zadbać o nasz szpital, jego rozwój,nie sprzedawać 
pacjentek krapkowickich do Strzelec. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- co to znaczy sprzedawać pacjentki-gmina 
podpisała umowę partnerską dając tym samym dostęp do bezpłatnych badań, które 
są refundowane  z środków europejskich, nie z budżetu gminy- dla wszystkich 
podmiotów jestem otwarty. 
Pan Małkiewicz- podmiot, który otrzymał takie pieniądze, wpisując się w partnerstwo, 
będzie musiał wykazać wszelkie wskaźniki, będzie agitował pacjentki z naszej gminy, 
będzie to konkurencja  z naszym szpitalem-nie dziwię się, że nasz szpital nie 
wystąpił do gminy o partnerstwo, może miał na wadze brak odpowiedzi na ich pisma 
o ulgę podatkową , dofinansowanie itd.- ja przynajmniej nie zostałem poinformowany, 
że jakieś pieniądze zostały szpitalowi przyznane. 
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Radny Pan Mehlich- Strzelce złożyły projekt na cały subregion (powiat strzelecki, 
krapkowicki, kędzierzyńsko- kozielski i głubczycki) obejmujący kilka powiatów- 
Krapkowice złożyły projekt tylko na teren pow. krapkowickiego- zadania realizowane 
z tego projektu, to nie zadania NFZ, tylko działania specjalistyczne, działania robione 
na szerszą skalę. 
Pan Małkiewicz- to zrozumiałe, dwa podmioty będą konkurowały ze sobą, 
wydzierając sobie pacjentów - liczba podmiotów na naszym terenie będzie 
ograniczona. 
Radny Pan Mehlich- to nie jest wydzieranie sobie pacjentów- zostały wybrane dwa 
projekty o różnych działaniach- nie są konkurencją dla siebie. 
Pan Zdun- to będzie konkurencja, chociażby dlatego, że kobieta w ciąży chce aby 
prowadził ją jeden lekarz do końca ciąży- spadną na pewno dochody naszego 
szpitala. 
Burmistrz Pan Kasiura- o taką samą umowę mógł wystąpić szpital krapkowicki a nie 
wystąpił- jeżeli szpital krapkowicki miałby korzystać z ulg podatkowych, tudzież z 
jakiegoś dofinansowania budżetowego, to radni powinni wskazać takie pieniądze- nie 
jesteśmy jako gmina założycielem szpitala krapkowickiego- w tym szpitalu leczeni są 
pacjenci z wielu gmin- jeżeli ten szpital stoi na wysokim poziomie, to na pewno 
pacjenci tych gmin będą nadal korzystać z usług medycznych tego szpitala.  
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym  tj. od  28 lutego   2017r.  do 
27 kwietnia 2017 r. przyjęto do zatwierdzającej wiadomości. 
Ad.3.  
        Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- 
odpowiedzi  w pkt. 14 porządku obrad. 
Radny Pan Zdun- proszę o informację, jakie pieniądze wydatkowano na 
zagospodarowanie terenu za pływalnią ”delfin”; jaka kwota, z 800 tyś.zł na sport, 
zostanie przekazana na działalność basenu w 2017 roku; kiedy nastąpi 
zagospodarowanie terenu za cmentarzem w Otmęcie (wynajmujący teren już dawno 
miał być  stąd wyprowadzony); czy zadanie z budżetu obywatelskiego 2016 r. 
realizowane przy PP nr 6 zostało  już zakończone; dlaczego w regulaminie budżetu 
obywatelskiego 2017 r. znajduje się zapis o braku możliwości składania wniosków na 
tworzenie nowych placów zabaw i siłowni. 
Radny Pan Żyłka- jakie możliwości finansowe i ekonomiczne istnieją aby 
skanalizować pozostałą część miasta: ul. Rodzinna, Sądowa, końcowy odcinek ulicy 
Pstrowskiego z ul. Słoneczną. 
Przewodniczący RM Pan Małkiewicz- w jaki sposób wyjaśniono  sprawę 
opublikowania danych na stronie internetowej 15 wnioskodawców budżetu 
obywatelskiego- czy te osoby poniosły konsekwencje- dane dość długo widniały na 
stronie. 
Radna Pani Brzezińska- kto ponosi winę, że gmina nie otrzymuje żadnych pieniędzy 
za samowolne ogrodzenie i korzystanie z gminnej drogi – ul. Broniewskiego- ta 
osoba nie płaci tak długo żadnych podatków z tego tytułu- czy osoba odpowiedzialna 
za to poniesie konsekwencje- powinna zapłacić ze „swojej kieszeni”. 
Radny Pan Bryś-  frezowiny zgromadzone na utwardzenie drogi na pola rolników na 
Błoniach” zostały rozkradzione- czy rolnicy mogą liczyć frezowiny- rolnicy we 
własnym zakresie utwardzą drogę-  czy będzie ustawiony znak informacyjny do 
znaku ograniczającego tonaż- wjazd w ul. Żeromskiego- za wyjątkiem pojazdów 
rolniczych oraz mieszkańców. 
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Ad.4.  
       Sprawozdanie z rocznej działalności  WTZ, ŚDS oraz OPS, Pływalni 
„Delfin”, KDK, MiGBP, Straży Miejskiej za 2016 rok (w załączeniu do protokołu). 
Sprawozdania zostały omówione i pozytywnie zaakceptowane na komisjach, przed 
sesją rady- każde sprawozdanie głosowano odrębnie- wszystkie sprawozdania 
przyjęto jednomyślnie- w każdym głosowaniu głosowało 19 radnych.  
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice (w załączeniu 
do protokołu). 

Ocenę zasobów pomocy społecznej analizowano szczegółowo na komisjach. 
Powyższe, w wyniku głosowania radni przyjęli jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.6. 
Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2016 roku i w I kwartale 
2017 r. ( w załączeniu do protokołu). 
Informację powyższą  przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.  
Ad.7. 
Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych ( w załączeniu 
do protokołu). 

Ad.8.  
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną 
Gminy Krapkowice. 
Informację powyższą przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych (w załączeniu do 
protokołu). 

Ad. 9.  
Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 
powodzi (w załączeniu do protokołu). 

Informację przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Komendant Miejsko- Gminny OSP Jerzy  Jarosz przedstawił bieżącą sytuację 
związaną  z wystąpieniem nawalnych opadów powodujących gwałtowny przybór wód 
na rz. Odrze i rz. Osobłodze- na bieżąco monitorowany jest stan wody w tych 
rzekach- o  godz.600  rz. Osobłoga w korycie ,lekko podwyższony stan wody- rz. Odra 
do stanu alarmowego 50 cm brakowało ponad 2,7 m;  o godz. 1000 otworzono klapy 
w Żywocicach i Pietnej, usunięto drzewa i konary drzew z rz. Osobłogi; sprawdziliśmy 
zgłoszenie z Pietnej o zalaniu domu- nie ma tu żadnego takiego zagrożenia;              
w Pietnej pomiędzy kanałem do elektrowni, a korytem rz. Odry stoi woda- są to  
nieużytki, łąki, tereny niżej położone.  
Ad.10.  
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy (w załączeniu 
do protokołu). 

Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.11. 
Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. 
Plan na 2017 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2016 
rok (w załączeniu do protokołu). 

Powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.12. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Krapkowice za lata 2015-2016 (w załączeniu do protokołu). 

Powyższe przyjęto jednomyślnie-19 radnych. 
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Ad.13. 
        Podjęcie uchwał  
a) Projekt uchwały Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała NrXXVIII/325/2017 
b) Projekt uchwały Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Krapkowice- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała NrXXVIII/326/2017; 
c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy- uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 19 radnych- Uchwała NrXXVIII/327/2017; 
d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy- uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 19 radnych- Uchwała NrXXVIII/328/2017; 
e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków  
stanowiących dochody budżetu gminy Krapkowice instrumentem płatniczym- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała NrXXVIII/329/2017; 
f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Brzozowski- zaznaczył, że tegoroczny budżet jest 
trudnym budżetem, wiele razy  był zmieniany- przedstawił chronologicznie działania, 
jakie były podejmowane przez radnych KWWMS, do momentu uchwalenia budżetu tj. 
do stycznia br.-w kresie wpłynął też wniosek radnych niezrzeszeni  o wprowadzenie 
do  budżetu (do zał.nr8) zadań inwestycyjnych – wniosek został oddalony do 
oszacowania kosztów każdego zadania-wniosek uzupełniono, a burmistrz 
wprowadził te zadania do budżetu kwotę 747,473 zł. z załącznikiem zadań- radni 
niezależni  mieli znaleźć pieniądze i wskazali źródło dochodu z tytułu podpisania 
umowy dotacji w ramach PO-2014-2020 na „rewitalizację obiektów zabytkowych  
wieży bramy górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji 
dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowice”- we wniosku radni 
niezrzeszeni zarzucili radnym KWWMS niedoszacowanie inwestycji-wg planu 
zamówień publicznych wiele zadań zostało wycenionych na dużo niższe kwoty niż  
te, na które oszacowali radni KWWMS- radni wskazali źródło  finansowania- 
burmistrz zaproponował, aby realizacja zadań nastąpiła ze sprzedaży  nieruchomości 
(działki) usytuowanej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej- fizycznie tych 
pieniędzy nie ma w budżecie i dlatego radni KWWMS nie będą głosować za 
przyjęciem projektu nr 6 z autopoprawkami  (zmiany budżetu gminy na 2017 rok). 
Burmistrz Pan Kasiura- odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu WWMS-
jesienią 2016 r. ustaliliśmy, że do budżetu wprowadzamy niezbędne zadania dla 
gminy –dalej mieliśmy  dyskutować na komisjach o podziale środków z przetargu na 
ulicę do terenów inwestycyjnych (Meblosoft)- był wniosek radnych o przesunięcie  
kwoty 770 tys.zł. na to zadanie- wniosek poddano analizie- jest wątpliwe czy 
wszystkie środki zostaną zrefundowane  po rozliczeniu rzeczowych efektów zadania- 
to zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017/2018- na razie  przygotowywana 
jest specyfikacja  do przetargu – w m-cu maj br. będzie ogłoszony przetarg- 
rozstrzygnięcie  na przełomie czerwca/lipca- nie mamy 100% pewności czy te 
pieniądze będą zrefundowane- wniosek radnych niezrzeszonych wpłynął i było 
zapewnienie, że wniosek zostanie wprowadzony po oszacowaniu zadań i wskazaniu 
środków budżetowych-  radni  biorą pod uwagę tylko załącznik radnych 
niezrzeszonych (wprowadzone zadania  do załącznika nr8), a nie inne zmiany do 
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budżetu- w projekcie uchwały są inne zmiany wynikające z bieżącego 
funkcjonowania urzędu, na wiele innych zadań m.in. remont sali w KDK  (do remontu 
w okresie wakacyjnym)- jeżeli są uwagi tylko do wprowadzenia zadań zgłoszonych 
przez radnych niezrzeszonych- chociaż dalej uważam że są możliwe do 
zrealizowania- inne zmiany przynajmniej powinny być przyjęte -starałem się wyjść 
naprzeciw radnym niezrzeszonym, mając na uwadze deklarację radnych KWWM 
(jeżeli znajdziemy pieniądze, zadania zostaną wprowadzone)- zgłosiłem dodatkowo   
3 zadania (droga-ul. Wiejska w Borku, częściowy remont ul. Kasprowicza                     
w Krapkowicach, parking przy boisku ”Orlik” w Krapkowicach- wniosek miał 
wychodzić na przeciw radnym, dając wysokie prawdopodobieństwo ich realizacji-
zadania wykonujemy stopniowo, mając tez pewność, że po przetargach 
zaoszczędzimy jakieś pieniądze i będzie można jeszcze jakieś zadanie wykonać-   
wcześniej nie byliśmy pewni, że działka przy autostradzie zostanie sprzedana i nie 
wprowadzaliśmy jej do budżetu- w tym roku pewna  jej sprzedaż  w 90 procentach- 
nabywca otrzymał decyzję o przyznaniu pieniędzy na jej zakup- pieniądze które nie 
wpłyną do kasy, są pieniędzmi prognozowanymi- można też tak powiedzieć w 
przypadku np. wpływie podatków. 
Przewodniczący RM Pan Małkiewicz-jestem za wprowadzeniem zadań, zresztą 
wszystkie potrzebne, ale jestem przeciwny przeznaczaniu na te zadania  środków 
finansowych ze sprzedaży działki- te środki powinny być przeznaczone na uzbrojenie 
terenów przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej- inwestorzy 
zainteresowani są bardziej terenami uzbrojonymi. 
Pan Kasiura- tak samo na te zadnia można byłoby przeznaczyć środki finansowe        
z rewitalizacji baszty krapkowickiej. 
Pan Brzozowski- wniosek  podtrzymujemy- jesteśmy za wszystkimi zadaniami, ale na 
ten czas, w przypadku braku zabezpieczenia finansowego na ich realizacje mówimy 
nie- na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma aktu notarialnego na sprzedaż działki. 
Pan Kasiura- tzn. jeżeli będzie akt notarialny, pieniądze, to radni wrócą do tematu?  
Pan Brzozowski- jeżeli znajdą się pieniądze, będziemy rozmawiać. 
Burmistrz Pan Kasiura- wnioskował o  5 minutową przerwę . 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz ogłosił 5 min. przerwę. 
Po przerwie. 
Pan Brzozowski- problem możemy rozwiązać na innym spotkaniu, gdy będą 
pieniądze, nie dzisiaj- podtrzymujemy nadal swój wniosek- burmistrz może wycofać    
z projektu uchwały załącznik  z zadaniami. 
Pan Kasiura- może nie wszystkie zadania są do zaakceptowania przez radnych- 
proponuję więc aby każde zadanie z osobna zostało przegłosowane. 
Obrady opuścił radny Ireneusz Żyłka. Na sali obrad pozostało 18 radnych. 
Pan Brzozowski wnioskował o 5 min. przerwę. 
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwę. 
Po przerwie. 
Pan Brzozowski- wnioskuję o głosowanie w całości projektu uchwał w spr. zmian 
budżetu, w przypadku gdy nie zostanie wyłączony z projektu załącznik. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek burmistrza o głosowaniu 
każdego zadania z załącznika do projektu w spr. zmiany budżetu gminy na 2017 rok- 
wniosek nie przeszedł-głosowało 18 radnych: 8 „za”, 10 „przeciw”. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2017 rok z autopoprawką- uchwała nie przeszła- głosowało 18 
radnych: 8 „za”, 10 „przeciwko”. 
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Przystąpiono do głosowania kolejnych uchwał. 
g) Projekt uchwał nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- czy burmistrz wycofuje projekt, w związku      
z nie przyjęciem projektu nr 6 ?. 
Pan Kasiura- nie wycofuję- w wpf są zabezpieczenia  np. w sprawie rewitalizacji 
mostu, które winny być przegłosowane.  
Burmistrz Pan Kasiura- nie wycofuję, przecież w wpf są poważne zabezpieczenia 
m.in. w sprawie rewitalizacji mostu. 
Skarbnik Pan Patej- odrzucenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 
2017r . naraża nas na naruszenie dyscypliny finansów publicznych- burmistrz              
i skarbnik nie będzie odpowiadał za powyższe- nagranie z obrad  zostanie przesłane 
do RIO  i to radni powinni odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych , nie przyjmując zmian budżetowych na 2017 rok. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- budżet jest uchwalony- burmistrz miał 
możliwość skorzystania z komfortowego rozwiązania i zredukowania zawartości tej 
uchwały poprzez zdjęcie z załącznika dodatkowych zadań- w każdej chwili jest 
możliwość zwołania nadzwyczajnej sesji. 
Burmistrz Pan Kasiura- proszę nie zrzucać  odpowiedzialności na burmistrza za 
nieprzyjęcie zmian do budżetu-ja informowałem o konsekwencjach  nie przyjęcia 
uchwały- wskazywałem kilka rozwiązań  m.in. głosowanie każdego zadania- jeżeli te 
zadania zostałyby odrzucone, a na pewno tak byłoby, to nie byłoby potrzeby nie 
uchwalania zmian- proszę z siebie nie zdejmować odpowiedzialności za nie przyjęcie 
zmian do budżetu. 
Pan Małkiewicz- oceni to Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Pan Mehlich- czy nie przyjęcie zmian budżetowych nie spowoduje zmian w wpf ? 
Skarbnik Pan Patej- pierwsza część WPF to zmiany właściwe, druga część to 
przedsięwzięcia – w pierwszej części  nastąpią zmiany jeżeli chodzi o 2017 rok- 2017 
rok musiałby być zmieniony do planu jaki obowiązuje na dzień dzisiejszy- projekt 
uchwały wymagałby korekty-   nie możliwe jest jej wykonanie  od razu albo w ciągu 
pół godziny. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- ogłosił przerwę w obradach do dnia 28 maja 
2017 r. 
Po przerwie w obradach- Sesja RM w dniu 28.05.2017 r.- w obradach uczestniczy 16 
radnych na stan rady- 21. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- przerwa w obradach została ogłoszona do 
dzisiaj celem wniesienia  autopoprawki do projektu  w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Burmistrz Pan Kasiura- w związku z  krótkim czasem na przygotowanie obu 
projektów uchwał proszę o wycofanie projektu wpf z porządku obrad- oba projekty 
uchwał tj,w sprawie zmiany budżetu i wpf zostaną skorygowane  i przedłożone na 
nadzwyczajnej sesji rady.  
Za powyższym głosowało 16 radnych- projekt wycofano z porządku obrad. 
Przystąpiono do uchwalenia kolejnych uchwał:  
h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
    Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków      
    jego funkcjonowania- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych-     
    Uchwała NrXXVIII/330/2017  
i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia m. planu zagospodarowania  
   przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej  i Przemysłowej w Krapkowicach-uchwała    
   przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- Uchwała NrXXVIII/331/207 
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 j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie  zmiany Uchwały nr XIV/184/2016 RM 
    w Krapkowicach z 25.02.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  
    celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających  
    na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne- uchwała przeszła  
    jednomyślnie- głosowało 16 radnych-  Uchwała NrXXVIII/332/2017 
k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawię nieruchomości 
    dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego  
    trybu zawarcia tych umów- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych-   
    Uchwała NrXXVIII/333/2017 
l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie   
   nieruchomości na czas nieoznaczony- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
   16 radnych- Uchwała NrXXVIII/334/2017 
 
Ad.14. 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych  zgłoszone w pkt. 3 porządku    
obrad oraz w okresie międzysesyjnym  udzielili: 
Burmistrz Pan Kasiura 
- zagospodarowanie terenu otrzymanego w 2007 roku- jest to pow.4,5 ha-koszty 
zagospodarowania na cele wyznaczone w akcie darowizny: basen ”Delfin”- 14 
mln.;boisko”Orlik”-ok.1 mln.; korty tenisowe łącznie z częścią planu zabaw- ok.330 
tyś.zł.; pozostały teren 3 ha przeznaczono na ścieżki rowerowe, rolkarzy, 
spacerowiczów- ok.320 tyś.zł;-  w tegorocznym budżecie, na zakończenie zadania, z 
zielenią i wyposażeniem wyznaczono  500 tyś.zł.- kwota dokładnie będzie znana, po 
rozstrzygnięciu  przetargu; działalność basenów w większości jest niedochodowa- na 
działalność pływali „Delfin” przewidziano w uchwale budżetowej na 2017 rok  ok.1,3 
mln.; na dofinansowanie  strat na basenie i zarządzanie obiektami sportowymi tj.800 
tyś.zł na  podniesienie kapitału spółki i 400 tyś.zł. w wydatkach bieżących; z 400 
tyś.zł. proponujemy 370 tyś.zł. zamienić na dotacje; 
- zagospodarowanie terenu za cmentarzem w Otmęcie- wstępnie, w budżecie 
wyznaczona jest kwota 36 tyś.zł.- wstępne ustalenia dot. zakresu prac zapadły na 
jednym ze spotkań z udziałem zarządcy cmentarza i proboszcza- kolejne spotkanie   
z udziałem radnych przewidujemy w I półroczu maja br. i tu powinien być ustalony 
wspólnie, całkowity zakres prac na tym terenie; 
- zapisy w regulaminie budżetu obywatelskiego (zarządzeniem burmistrza) były 
uzgadniane  z radnymi, konsultowane  z przewodniczącym rady, przez 
przewodniczącego osobiście sprawdzane- przyjąłem to jako wolę radych, formułę 
zarządzenia  burmistrza do zadań budżetu obywatelskiego; 
Pan Małkiewicz- zapis do budżetu obywatelskiego tj.” bez tworzenia nowych placów 
zabaw i  doposażenie istniejących, przyjęła również komisja  jako dobre rozwiązanie, 
stwierdzając, iż należy najpierw doposażyć istniejące place, potem budować nowe- 
była to wspólna decyzja. 
Burmistrz Pan Kasiura- 
-nie ma zabezpieczenia na budowę placu zabaw przy  SP Nr 4 w Krapkowicach- na 
pewno będą starania aby taki plac zabaw powstał- wpłynął wniosek dyr. szkoły          
o rozpatrzenie realizacji zadania  z oszczędności przetargowych na budowę boiska 
szkolnego-; 
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- zadania z budżetu obywatelskiego 2016 r. przy PP nr 6 w Krapkowicach (place 
zabaw sensoryczne) zostały zakończone, pozostały do usunięcie drobne usterki tj, 
wyrównanie terenu murawy koło przedszkola; 
-odpowiedzi nt. skanalizowania pozostałej części ulic w Krapkowicach udzieli Prezes 
Spółki „WiK” ,pisemnie;. 
Sekretarz Pan Brol 
-informacja nt. użytkowania działki przy ul. Broniewskiego zostanie udzielona przez 
Wydz.GGR , pisemnie; 
- udostępnienie na stronie internetowej Krapkowic danych osobowych  zostanie 
wyjaśnione- wszczęto procedurę w tej kwestii- poinformujemy o powyższym 
pisemnie. 
Burmistrz Pan Kasiura 
- wykonanie drogi do pól rolników  będzie uzależnione od możliwości finansowych, 
materiału dostępnego- rozważamy również częściowe wykonanie dojazdu; 
- kwestią zmiany organizacji  ruchu samochodowego w ulicy Żeromskiego zajmuje 
się  zespół  zastępcy Pana  Harafa wspólnie  z Policją- jeżeli jakiekolwiek 
uzgodnienia zapadną, radni zostaną poinformowani. 
Ad.15. 
Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów . 
Podjęcie stanowiska w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „PROKADO”                 

w Prószkowie  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz- poinformował, że po raz drugi w 

tym roku dokonano już zmian tego statutu, w kosmetycznym zakresie- zmiany te 

zostały radnym przesłane mailem- następnie zaznaczył, że jeżeli są uwagi to można 

je jeszcze złożyć w dniu dzisiejszym, a jeżeli nie to zostanie przesłane pismo do 

Związku Gmin „PROKADO” wraz z wyciągiem z protokołu o ewentualnym barku 

uwag. Pytań i uwag nie było.  

Rada Miejska przyjęła bez uwag zmiany wprowadzone do Statutu Związku 

Gmin „PROKADO”. Przewodniczący rady Pan Małkiewicz przypomniał radnym o 

złożeniu do 2 maja br( termin przedłużone ze względu na wekeend majowy) 

oświadczeń majątkowych radnego. 

Wiceprzewodniczący RM Pan Brzozowski- wnioskuję o udzielenie przez Skarbnika 
Miasta (wypowiedź skarbnika na wczorajszych obradach) odpowiedzi na piśmie,       
w jakiej części obrad, w którym punkcie,  radni naruszyli dyscyplinę  finansów 
publicznych. 
Radny Pan Mehlich- w uzupełnienie do wypowiedzi nt. podpisanej umowy 
partnerskiej ze Strzeleckim Centrum Położniczym Obsługa Biznes- wsparciem usług 
zostało objęte 40% mieszkańców, kobiet i dzieci, razem realizowanych jest 3 
projekty-  zakres projektów bardzo się różni, ale bardzo dobrze, że aż trzy projekty sa 
realizowane- powiat krapkowicki nie jest w stanie objąć usługą  tak dużego  procentu 
kobiet i dzieci - te projekty są jak najbardziej wskazane, tym bardziej, że oferowany 
jest tu inny zakres działań niż powiatu krapkowickiego- bardzo dobrze, że będą 
realizowane działania, które nie są objęte z NFZ. 
Pan Brzozowski-  jednak, w momencie gdy projekt był tworzony, burmistrz powinien 
poinformować o nim radnych. 
Pan Zdun- nawiązując do tematu organizacji ruchu samochodowego w mieści, ciężki 
transport powinien być wyprowadzony z centrum miasta przynajmniej częściowo. 
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Burmistrz Pan Kasiura- w  przypadku jednego mostu Opole- Kędzierzyn- Koźle na 
pewno ruch ten nie zostanie wyprowadzony- to sparaliżowałoby całkowicie  tranzyt- 
to są trudne rozmowy, wrócimy jednak do rozmów odnośnie ulicy Opolskiej                    
w Krapkowicach i wyłączenie ruchu tranzytowego, kierując  objazdem na drogę 
strategiczną-  może to  pozwoli na usprawnienie ruchu. 
Pan Małkiewicz- należałoby również rozmawiać nad wykonaniem większej liczby 
zatoczek na odcinku ulicy Opolskiej. 
Pan Thiel- na jakim etapie  jest sprawa przeniesienia przystanku autobusowego         
z „Muny” do Gwoździc? 
Pani Kubacka Wydz.GKI-  jest to nowa lokalizacja i wg. wstępnych ustaleń 
przeniesienie przystanku byłoby po stronie gminy- po analizie powyższego radca 
prawny uznała, że jednak nie, gdyż organizatorem transportu drogowego jest 
województwo i jest to ich obowiązek i musiałaby być zatoka autobusowa- jednak na 
tej kategorii drogi i przy tym ruchu wystarczy  tylko znak PKS- w gestii gminy 
pozostaje oświetlenie- czekamy na odpowiedź z województwa. 
Pan Thiel- czy przy okazji nie można byłoby wykonać oświetlenia na większym 
odcinku drogi? 
Pani Kubacka- jeżeli mówimy o oświetleniu na większym odcinku drogi, to musiałaby 
być opracowana dokumentacja- jednak w  pierwszej kolejności należy zgłosić 
wniosek do wydziału, ze wskazaniem lokalizacji oświetlenia. 
Pan Małkiewicz- na jakim etapie są działania  w kierunku zastąpienia gongu innymi 
urządzeniami na placu zabaw przy ul. Mickiewicza? 
Pani Kubacka-  rozmawiamy z firmą o zastąpieniu gongu innym urządzeniem- jeżeli 
nie wyrażą zgody, to usuniemy gong w inne miejsce. 
Pan Thiel- zgłosił pod rozpatrzenie likwidację nawierzchni chodnikowej- ul. 

Pocztowa(prawa strona ulicy), w części budowy parkingu- pozyskałoby się więcej 

miejsca na parking. 

Pan Brzozowski- tu jest przygotowywana koncepcja ruchu jednokierunkowego. 

Pan Haraf- całkowicie nie można zlikwidować chodnika- muszą być opaski 

zachowane- na razie trwają uzgodnienia.  

Pan Brzozowski- czy już ustalono termin robót  związanych z remontem  chodnika i 

drogi- ulica Prudnicka? 

Burmistrz Pan Kasiura- zadanie jest ujęte w planie zadań zarządu dróg 

wojewódzkich, na pewno nie będzie to termin, gdy są prowadzone remonty na 

autostradzie, ale może to być  okres wakacji. 

Ad.16. 

Przewodniczący rady Pan Małkiewicz dokonał zamknięcia XXVIII Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Sylwia Marzec- Bąk 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                         Andrzej Małkiewicz 


