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Protokół Nr XXX/2017 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

  z dnia 22 czerwca 2017 rok  
 

Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1700  
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób, z porządkiem obrad: 

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

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  28.04.2017 r. 
do  22.06.2017 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych 
złożone w formie pisemnej. 

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

4    Realizacja wniosków za 2016 rok. 
      5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych,placówek kulturalno-oświatowych 
           do Akcji letniej 2017. 

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

      7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem   
            z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok- projekt uchwały nr 1  
            z 06.06,2017r.). 

     Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2016 rok- projekt uchwały nr 2 
      z 06.06.2017 r.). 

     8.  Podjęcie uchwał: 
a) Projekt uchwały nr 3  w  sprawie nadania Hali Sportowej w Żywocicach imienia 

Norberta Mnicha  (projekt uchwały  z  26.05.2017 r.); 
b) Projekt uchwały nr 4  w  sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących 
nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice 

       (projekt uchwały z 31.05.2017 r.); 
c) Projekt uchwały nr 5  w  sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r.  w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy 
Krapkowice (projekt uchwały z dnia 31.05.2017 r.); 

d) Projekt nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 
Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis.(projekt uchwały z dnia  
31.05.2017 r.); 

e) Projekt uchwały nr 7  w  sprawie  zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso (projekt uchwały z dnia 31.05.2017 r.); 

f) Projekt uchwały nr 8  w  sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok           
(projekt uchwały z dnia 08.06.2017 r.); 

g) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z dnia 08.06.2017 r.); 

h) Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej (projekt uchwały z dnia 06.06.2017 r.); 

i) Projekt uchwały nr 11 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały 
z 06.06.2017 r.);                                              
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j) Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu 
służebności gruntowej (projekt uchwały z  08.06.2017 r. ); 

k) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
służebnością gruntową  (projekt uchwały z  08.06.2017 r.); 

            l)    Projekt uchwały nr 14  w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości   
                  niezabudowanej w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków  
                  zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z  08.06.2017 r.); 
          m)    Projekt uchwały nr 15   w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  
                  nieruchomości (projekt uchwały z 08.06.2017r.); 
          n)    Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany nazw ulic (projekt uchwały 08.06.2017r);  

          o)    Projekt uchwały nr 17   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego  
                 planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza,  
                 Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach (projekt uchwały  25.05.2017 r.); 
          p)    Projekt uchwały nr 18   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego  
                 planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota,  
                 Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach (projekt uchwały 
                 z 25.05.2017 r.;) 
          q)    Projekt uchwały nr 19   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro- 
                 wania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie 
                 Opolskim (projekt uchwały  26.05.2017 r.);     
          r)     Projekt uchwały nr 20   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro- 
                 wania przestrzennego wsi  Żywocice  (projekt uchwały z dnia 08.06.2017r.);   
          s)    Projekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
                 nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku  
                 przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały z 08.06.2017 r.); 
          t)     Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego  
                 w miejscowości Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 (projekt uchwały 
                 z 05.06.2017 .) 
         u)    Projekt uchwały nr 23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  
                członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych  
                warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały z 05.06.2017r.) 
        w)    Projekt uchwały nr 24 w sprawie   nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
                Publicznej w Krapkowicach (projekt uchwały z 05.06.2017r.) 
         y)    Projekt uchwały nr 25 w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy  
                finansowej w formie dotacji celowej (projekt uchwały z 05.06.2017r.).    
         9.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad. 
       10.   Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.  
       11.   Zakończenie  XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia XXX  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan  
Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. 

Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, 
kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów 
poszczególnych sołectw, prezesów spółek gminnych, wszystkich uczestniczących                         
w obradach. Przewodniczący  stwierdził, zgodnie  z listą obecności, że w obradach uczestniczy 
20 radnych ( stan rady 21 radnych ), co stanowi  wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej z dnia  28 kwietnia  2017 r. oraz z 
Nadzwyczajnej Sesji z dnia  9 maja 2017 r. były do wglądu w Biurze Rady, na stronie 
internetowej, na sali przed Sesją Rady. Protokoły przyjęto kolejno,  jednomyślnie bez uwag, 
do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych . 

Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- po dyskusjach i opiniowaniu projektów uchwał na komisjach 
rady, wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek: nr 1 i nr 2 , wycofanie 
autopoprawki nr 3 i wprowadzenie autopoprawki nr 4 do  projektu  uchwały nr 8  sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2017 rok (przekazanie na zadania remontowe do Wydz.GKI 50 
tys.zł. na częściowe pokrycie szkód spowodowanych burzami, zamiast przeznaczenia tej 
kwoty na Centrum Usług Wspólnych), wprowadzenie autopoprawki nr 1 i wycofanie 
autopoprawki nr 2 do projektu uchwały nr 9 w spr.wpf , wprowadzenie autopoprawki nr 2 do 
projektu uchwały nr 16 w spr. zmiany nazw ulic (po dyskusji na komisjach i rozpoznaniu przez 
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inglistów)  oraz wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 26 w spr. nadania nazwy 
ulicy( wniosek z komisji spraw społecznych ). 

Wprowadzenie powyższego  do porządku obrad przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych.  
Ad.2.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od 28.04.2017  
do  22.06.2017 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone  
w formie pisemnej. 
-01.05.2017r- 35 Bieg Krapkowicki, Sztafeta Firm, z bardzo dobrą frekwencją 
-02.05.2017r- Święto Flagi w siedzibie Straży Pożarnej 
-03.05.2017r- Święto Konstytucji- msza w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów pod pomnikiem  
ofiar wojen i przemocy, koncert w KDK 
-04-07.05.2017r- wizyta delegacji Krapkowic w Gminie Rohatyn, przekazanie samochodu 
strażackiego  z OSP Żużela oraz sprzętu strażackiego   
-06.05.2017r- Gogolin- Zjazd Woj. Ochotniczych Straży Pożarnych, z udziałem delegatów          
z Krapkowic  
-09.05.2017r- Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach zwołana dla 
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok, podpisanie umowy z Policją  na 
przekazana 20 tys.zł na wspólne patrole policji ze strażą miejską 
-10.05.2017r- komisja na cmentarzu w Otmęcie i przegląd stanu terenu przejętego od 
poprzedniego dzierżawcy z przeznaczeniem tego terenu na zaplecze cmentarza parafialnego 
-22.05.2017r- uroczystość związana z 70- leciem pożycia małżeńskiego mieszkańców Otmętu 
przy ul. Buczka  
-26.05.2017r- trzeci wybór sołtysa wsi Gwoździce zakończył się pozytywnie, wyborem osoby 
Pan Artura Thiela  
-27.05-2017r- jak co roku Olimpiada Przedszkolaka w Hali Sportowo- Widowiskowej im. Wł. 
Piechoty w Otmęcie  
-27.05.2017r- Święto Strażaka  w OSP Steblów 
-28..05.2017r- Piknik Rodzinny przy ZSP Nr 4 w Krapkowicach 
-30.05.2017r- przegląd teatralny ŚDS z województwa opolskiego- widowisko, w którym 
pensjonariusze, uczestnicy ŚDS pokazali jak należy cieszyć się każdą chwilą 
-01.06.2017r- spotkanie  z Panem Paraszczukiem, z nowo wybranym dyr.ZDW w Opolu- na 
spotkaniu omówiono remont ulicy Prudnickiej- padło zapewnienie deklaracji i zabezpieczenie 
500 tys zł. na budowę   chodnika od strony cukierni Magosz w kierunku sklepu Lidl i wymianę 
jednego pasa asfaltowego drogi od strony ronda w kierunku sklepu Lidl- wymiana drugiego 
pasa drogi w następnym roku- koszty  po połowie, omówiono przebudowę ul. Opolskiej, od 
strony ul. Pocztowej do torów kolejowych, z uwzględnieniem  przy tej ulicy miejsc 
parkingowych- gmina w tym roku zleci opracowanie dokumentacji, omówiono temat 
skrzyżowania-  ul. Ks.Koziołka- ul.3 Maja- zlecone zostanie opracowanie   koncepcji ruchu       
w tym miejscu, po wyburzeniu dwóch budynków przy tym skrzyżowaniu, omawiano sprawy 
bieżące min. przesunięcie przystanku autobusowego w Gwoździcach- możliwe po podjęciu 
stosownej uchwały- dzisiaj będzie procedowana, łatanie dziur na drogach oraz koszenie traw 
na poboczach dróg- województwo jest po przetargach, przystąpiono do koszenia  
-02.06.2017r- spotkanie  u Wojewody z wójtami  i burmistrzami powiatu krapkowickiego, ze 
starostą krapkowickim, na którym rozmawiano  nt. zabezpieczeń p.powodziowych, 
szczególnie o węźle krapkowickim, folderach i innych urządzeniach hydrotechnicznych- ze 
strony wojewody jest chęć  pomocy w pewnych zamierzeniach   
-04.06.2017r-udział, wspólnie z dyr.KDK w uroczystościach  nadania praw miejskich miastu 
Morawica (miasto partnerskie) 
-06.06.2017r- spotkanie z zarządem spółdzielni mieszkaniowej nt. wykonania dojazdu do 
działek spółdzielni na osiedlu sady- spółdzielnia planuje wybudować tu budynki mieszkalne, 
zabezpieczony zostałby  również  dojazd do planowanej tu budowy cmentarza (trwają 
uzgodnienia z Lasami Państwowymi)- droga za garażami byłaby wspólna; konferencja,               
w której uczestniczył zastępca Pan Haraf – konferencja poświęcona  tematowi „mieszkanie 
plus”- proponowano tu  zainteresowanie się tym tematem przez samorządy – wcześniej  należy 
rozpoznać jakie byłoby zainteresowanie użytkowaniem tych mieszkań        
-06.06.2017r- spotkanie z sołtysami- omówienie spraw bieżących 
-07.06.2017r- w Centrum Kongresowym w Opolu rozstrzygnięcie Plebiscytu organizowanego 
przez NTO- w kategorii osobowości kulturalnych „Laur” zdobyła Natalia Zastępa, śpiewająca 

Z komentarzem [ES1]: arnych 
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w Studio Piosenki przy KDK; w kategorii społecznik „Laur” zdobyła dyrektor ŚDS Pani 
Aleksandra Mrosek 
08.06.2017r- Groszowice- Domy Dziennego pobytu z woj. opolskiego pokazywały 
umiejętności kulinarne 
09.06.2017r- pogrzeb Ks.Dziekana Krzysztofa Korgiel, wieloletniego proboszcza w parafii 
Żywocice- uroczystości pogrzebowe w Obrowcu, gdzie również był proboszczem 
-10.06.2017r- z  Portu Jachtowego  Marina w Krapkowicach emitowany był program TVP3 
„temat rzeka”, poświęcony żegludze śródlądowej, potencjale transportowym i turystycznym  
rz.Odry ; Turniej Piłkarski Speiders  na Orliku (za Pływalnią Delfin); w KDK zakończenie roku 
szkolnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku      
-12.0.2017r- otwarcie wyczekiwanego kompleksu boisk przy PG nr 2 w Krapkowicach 
-21.06.2017r- zakończenie roku szkolnego- pierwsza część w KDK- nagrodzenie najlepszych 
uczniów i laureatów olimpiad, natomiast 23.06.2017r. druga część w ZSS Nr1 w Krapkowicach 
i uhonorowanie  najlepszych sportowców   
W dniu 27.04.2017r. złożono wnioski o dofinansowanie  budowy mostu kolejowego wraz             
z parkiem w Otmęcie  do Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie rewitalizacji- 
projekt opiewa na kwotę ok.15 mln.zł.- zwróciłem się do Starosty Krapkowickiego i do Rady 
Powiatu Krapkowickiego o wsparcie finansowe w tym zakresie; w maju br. złożyliśmy wnioski       
o dofinansowanie realizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. 
Limanowskiego w Krapkowicach i przy firmie Eneris w Otmęcie ; rozstrzygnięto i wyłoniono 
zadania z budżetu obywatelskiego 2017r- w zadaniach małych , w trzech obszarach wystarczy 
pieniędzy, w zadaniach dużych w Otmęcie wygrało zadanie pn. doposażenie i modernizacja 
placów zabaw przy ZSPP Nr 4 w Krapkowicach, w sołectwach wygrał projekt pn.remont 
chodnika-ul.Kościuszki  w Rogowie Opolskim, w części Krapkowic nie został złożony żaden 
projekt i tu powinna być decyzja czy pieniądze wracają do budżetu, czy zagospodarowane  
będą na realizację innego zadania z „zadań dużych”- projekty, które uzyskały największą 
liczbę głosów, a nie przeszły to: budowa ogrodzenia zewnętrznego obiektu sportowego                                                                     
w Kórnicy, zagospodarowanie skweru pomiędzy SPSP w Steblowie, a przystankiem PKS, 
wykonanie chodnika i oznaczenie przejść „zebry” na ul. Olimpijskiej i Kilińskiego                               
w Krapkowicach, ścieżka zdrowia przy Os. XXX- lecia w Krapkowicach.  
Burmistrz zaprosił wszystkich na Piknik Odrzański w Porcie Jachtowym Marina w dniach 8-
9.07.2017 r. oraz na obchody Wojewódzkiego Święta Policji-  w tym roku obchody na Rynku 
Krapkowickim- wjazd na Rynek będzie zamknięty na czas obchodów.  
Pan Żyłka- rozdawanie nagród sportowych w godzinach rannych koliduje z zakończeniem roku 
edukacyjnego w szkołach i nie możliwością uczestniczenia dzieci w odbiorze nagród 
sportowych- dzieci zaangażowane są w swoich szkołach- rozdawane są świadectwa – dwa 
terminy jak najbardziej, ale w godzinach popołudniowych, w KDK- nagrody sportowe przy 
współudziale Spółki Delfin, zajmującej się w pewnej mierze sportem szkolnym   
Pan Kasiura- bardzo dużo w tym roku dzieci do uhonorowania (150 osób), rodzice                            
i zaproszeni, to ok.400 osób, dlatego dwie części, edukacyjna i sportowa- w następnym roku 
też w dwóch częściach, w KDK, w godzinach popołudniowych, tak, aby byli wszyscy  właściwie 
docenieni.  
Ad.3.  
     Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi  w pkt. 
9 porządku obrad. 
Pan Małkiewicz- jakie koszty poniesiono w związku z dotychczasowym odkomarzaniem 
terenów w mieście i czy są tego efekty?- czy jest możliwość  odkomarzania  placów zabaw                 
w przedszkolach?,- mając na uwadze instalacje na placu zabaw przy pływalni Delfin, w jaki 
sposób następuje dobieranie wykonawcy i ocena  jakości instalacji- prawdopodobnie używa 
się tu min. zużytych materiałów, słabej jakości farb itd. 
Pan Żyłka- na jakim etapie jest „rozruch” monitoringu miejskiego. 
Pan Brzozowski- na ostatniej sesji (nadzwyczajna w dniu 9 maja 2017 r.), przy omawianiu 
zmian budżetowych, skarbnik miasta stwierdził, że radni naruszyli dyscyplinę budżetową- 
proszę o odpowiedź, w którym miejscu nastąpiło naruszenie tej dyscypliny przez radnych?- do 
tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. 
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Ad.4.  
      Realizacja wniosków za 2016 rok (w załączeniu do protokołu). 
Informację z realizacji wniosków za 2016 rok przyjęto przy 19 głosach „za” i 1 głosie 
wstrzymującym”  do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.5.  
     Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-  
oświatowych do Akcji letniej 2017 (w załączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.6. 
    Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami 
użytkowymi i  lokalami socjalnymi (w załączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok-  - projekt uchwały nr 1                            
z 06.06.2017r.). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2016 rok- projekt 
uchwały nr 2  z 06.06.2017 r.). 
Radni otrzymali w ustawowym terminie Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2016 
rok ( Zarządzenie  Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia  24 marca  2017 r. - zagadnienie  
było  głównym tematem posiedzeń komisji Rady, szczególnie  badaniem sprawozdania                 
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  zajęła się Komisja Rewizyjna  - wszystkie komisje 
resortowe Rady przyjęły  przedstawione sprawozdania.  
Radni otrzymali ( na tablety) opinię RIO w Opolu, przesłaną Uchwałą nr 138/2017 z dnia 25 
kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 
(wpłynęła w dniu 04.05.2017 r.) 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski  przedstawił opinię RIO nt.  Sprawozdania       
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok - ( Komisja dokonała badania Sprawozdania  w dniach 
15 i 19 maja 2017 r.) 
Uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia        
i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Krapkowice  za 2016 rok- uchwała przeszła przy 15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 
3 głosach „wstrzymujących”- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXX/337/2017 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił wniosek Komisji                             
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2016 rok- uchwałę  Komisji z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2016 rok (jednomyślne głosowanie komisji)  
przesłano do RIO w Opolu dnia  22 maja 2017 r.- opinia RIO nt. wniosku komisji (pozytywna) 
wpłynęła  w dniu  05.06.2017r.- Komisja Rewizyjna występuje do rady o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi z działalności za 2016 rok. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  przestawił opinię RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium (Uchwała nr 248/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.- opinia 
pozytywna),radni otrzymali opinie RIO do wiadomości (na tablety).  
Przewodniczący obrad odczytał, poddając pod głosowanie projekt uchwały Nr 2 w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic  za 2016 rok- uchwała przeszła przy 15 
głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 3 głosach  wstrzymujących- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NrXXX/338/2016 
Burmistrz Pan Kasiura podziękował radnym za udzielenie absolutorium, podziękował 
pracownikom urzędu oraz pracownikom wszystkich jednostek gminnych za dobrze wykonany 
budżet roku 2016.  
Ad.8. Podjęcie uchwał: 
Projekt uchwały nr 3  w  sprawie nadania Sali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta 
Mnicha- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/339/2017 
Projekt uchwały nr 4  w  sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nierucho- 
mości  w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/340/2017 
Projekt uchwały nr 5  w  sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r.  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoś-
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ci nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/341/2017 
Projekt nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsię- 
biorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de 
minimis- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/342/2017. 
Projekt uchwały nr 7  w  sprawie  zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/343/2017. 
Projekt uchwały nr 8  w  sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok– 
autopoprawki nr 1 i nr 2 oraz nr 4 zaproponowana przez burmistrza dot. wycofania 50 tys.zł. 
z GCUW  i przeniesienia tej kwoty do wydz. GKI na częściowe pokrycie remontów po 
nawałnicach, jakie przeszły nad Krapkowicami. 
Pan Małkiewicz- co z rezerwą w załączzniku zadań inwestycyjnych, czy jest wystarczająca  
na zakończenie wszystkich prac. 
Burmistrz Pan Kasiura- po rozstrzygnięciu 2 przetargów zostaje 200 tys.zł., jest jednak 
jeszcze 10 przetargów w trakcie, ogłoszonych albo rozstrzyganych, jeżeli zadania zostaną 
zakończone i dostępna kwota z oszczędności wówczas będę wnioskował o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej na przełomie lipiec/sierpień, aby przedyskutować o dodatkowych zadaniach 
zgłoszonych wcześniej przez radnych- uchwała poddana pod głosowanie  przeszła przy 18 
głosach „za” , 2 głosach „wstrzymujących”-głosowało 20 radnych-Uchwała nrXXX/344/2017. 
Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- autopoprawka nr 1, 
wycofanie  autopoprawki nr 2 do projektu- uchwała przeszła przy 18 głosach „za”, 2 głosach 
„wstrzymujących”- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/ 345/2017.  
Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki dłogotermino-
wej - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/346/2017. 
Projekt uchwały nr 11 w sprawie emisji obligacji komunalnych- uchwała przeszła przy 19 
głosach „za”, 1 głosie „przeciw”- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/347/2017. 
Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu służebności 
gruntowej-uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych-Uchwała nrXXX/348/2017. 
Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
służebnością gruntową- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała     
nr XXX/349/2017.   
Projekt uchwały nr 14  w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości niezabudo-   
wanej w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nierucho- 
mości przyległej - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała                    
nr XXX/350/2017.   
Projekt uchwały nr 15   w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie   nieruchomości- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/351/2017.   
Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany nazw ulic-autopoprawka nr 2- uchwała przeszła przy 
19 głosach „za”, 1 głosie „przeciw’- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/352/2017. 
Projekt uchwały nr 17   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagos- 
podarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza,  Żeromskiego i Transportowej 
w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała                    
nr XXX/353/2017.   
Projekt uchwały nr 18   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagos- 
podarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota,   Piastowskiej, Ogrodowej  
i Działkowej w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 
Uchwała nr XXX/354/2017   
Projekt uchwały nr 19   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/355/2017   
Projekt uchwały nr 20   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi  Żywocice- do projektu zgłoszono 4 uwagi- są to działki w czterech 
lokalizacjach Żywocic, wszystkie osoby zgłaszające uwagi były przeciwne  jakiejkolwiek 
lokalizacji zabudowy zagrodowej w pobliżu zabudowy jednorodzinnej- zgłoszone uwagi 
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kolejno zostały rozpatrzone: 1- uwaga Pana Teodora Ernsta została odrzucona głosami: 16 
„za”,4 „wstrzymujące”-głosowało 20 radnych; 2- uwagi Państw Arnolda i Klaudii  Joszko zostały 
odrzucone głosami:16 „za”,4 „wstrzymujące”-głosowało 20 radnych; 3- uwagi Państwa Renety 
i Lesława Miecznikowskich zostały odrzucone głosami: 16”za”,4 „wstrzymujące”-głosowało 20 
radnych; 4- uwaga Pan Józefa Gansczyk została odrzucona głosami: 18 „za”, 2 
„wstrzymujące”- głosowało 20 radnych- wszystkie uwagi zostały odrzucone- uchwała poddana 
pod głosowanie przeszła przy 8 głosach „za”, 2 głosach wstrzymujących”- głosowało 20 
radnych- Uchwała nr XXX/356/2017   
Projekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej  
umowy- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/357/2017   
Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego  
w miejscowości Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 - uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała nr XXX/358/2017   
Projekt uchwały nr 23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  
Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała                     
nr XXX/359/2017   
Projekt uchwały nr 24 w sprawie   nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicz- 
nej w Krapkowicach - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała             
nr XXX/360/2017   
Projekt uchwały nr 25 w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy fnansowej 
w formie dotacji celowej uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała        
nr XXX/361/2017   
Projekt uchwały nr 26 w sprawie   nadania  nazwy ulicy 
Pan Makiewicz- projekt uchwały nie ma uzasadnienia- wniosek został zgłoszony na komisji 
przed sesją przez Pana Brzozowskiego, w moim imieniu, gdyż nie uczestniczyłem                           
w  posiedzeniu komisji- właściciel firmy zgłosił propozycję nadania nazwy ulicy ”Meblarska”, 
gdyż lokalizacja firmy  nie ma do tej pory adresu- kierowcy dużych samochodów kluczą po 
ulicy Opolskiej nie znajdując adresu firmy- nazwa koresponduje z sąsiednimi tu ulicami, jak 
Fabryczna, Os. Fabryczne .   
Pan Kowalczuk- bardzo sprawnie  obsługiwani są w większości przedsiębiorcy, w tym 
przypadku Meblosoft, wcześniej zgłaszałem wniosek, dzisiaj również może trochę żartobliwie, 
ale jednocześnie serio- wiceprzewodniczący Pan Brzozowski konsultował tą sprawę z szefem 
firmy, czy po uchwaleniu tej uchwały będzie jakiś załącznik finansowy?  
Pan Małkiewicz- to było nie na miejscu- sugestia niezbyt przyjemna. 
Pan Brzozowski- nie odniósł się do wypowiedzi Pana Kowalczuka.   
Uchwała poddana pod głosowanie  przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- Uchwała 
nr XXX/362/2017.   
Ad.9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad 
udzielili: 
Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- w czwartek, przed Dniami Krapkowic, wykonaliśmy próbny 
oprysk na komary, na pow.ok.4 ha (koszt 2 tys.zł.), na terenach: Portu Jachtowego, Placu 
Eichendorffa, Bulwary Odrzańskie, przy sprzyjającej pogodzie, po zmierzchu, nie trując innych 
owadów (pszczoły)– proces odkomarzania jest raczej skomplikowanym- trzeba dobrać 
odpowiednią substancję, aby nie zakłóciła ekosystemu flory i fauny- nie może być deszczu- w 
innym przypadku będzie nie skuteczny- monitorujemy sytuację- pojedyncze opryski nie 
przynoszą raczej skutku- komary przenoszą się z terenu sąsiadującego- opryski raczej na 
większych terenach rekreacyjnych, należących do gminy. 
Pan Mechlih- stwierdził, iż należy bardzo ostrożnie podchodzić do wykonywania oprysków- w 
trakcie ich wykonywania ginie bardzo dużo gatunków ptaków, pożytecznych owadów 
m.in.pszczół. 
Pani Kubacka- terenu za pływalnią Delfin nie oddano jeszcze do użytku- wykonawca wyłaniany 
jest zawsze w przetargu- na zagospodarowanie tego terenu wpłynęła jedna oferta i była ona 
niekompletna- przetarg unieważniono- to umożliwiło nam wyłonienie wykonawcy z wolnej ręki- 
prace cały czas trwają- jest to rozległy teren i nie jesteśmy w stanie odpowiednio zabezpieczyć- 
koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prac  byłyby bardzo duże. 



8 

 

Pan Małkiewicz- czy rolkostrada jest już zakończona-jeżeli tak to chyba nie spełnia wymogów 
do jazdy na rolkach-po kilkugodzinnej jeździe widoczne zdarcie kółek-  nie dobrano tu 
odpowiedniego materiału. 
Pani Kubacka- tu została zastosowana granulacja drobnoziarnista, inna niż na drogach- prace 
jeszcze trwają, teren nie uprzątnięty- w tym miejscu powstaną jeszcze ścieżki do 
spacerowania- w planie jest ustawienie znaków drogowych- cel edukacyjny dzieci. 
Pan Żyłka- to jest dość rozległy  teren- należy rozważyć zainstalowanie 2-3 kamer, aby 
uchronić przed dewastacją. 
Pan Malinowski- montowany tu sprzęt sportowy nie odpowiada kryteriom zawartym                      
w złożonym wniosku- czy ten sprzęt posiada atest- sprzęt jest malowany na miejscu długo 
schnącymi  farbami (dzieci niszczą farbą ubrania)- wygląda to tak jakby ten sprzęt był                    
z odzysku.      
Pani Kubacka- prace jeszcze trwają- teren nie jest oddany do użytku- jeżeli korzysta się już      
z tego terenu to na własną odpowiedzialność- jest różnica pomiędzy urządzeniami sportowymi 
a zabawowymi- wcześniej wskazywaliśmy jaki sprzęt będzie montowany- nie ma wymogu 
atestu do tego sprzętu. 
Pan Haraf-  urządzenia wykonywane seryjnie posiadają atest- te urządzenia nie muszą mieć 
atestu- poza tym atest  byłby  bardzo drogi. 
Pan Małkiewicz- materiał wykorzystany do wymurowania czterech murków też nie jest nowym 
materiałem- kruszy się i rozsypuje. 
Pan Zdun- dobrze, że teren jeszcze nie oddany- mieszkańcy zgłaszają uwagi i należy je wziąć 
pod uwagę- zagospodarowanie tego terenu to ogromne pieniądze, 800 tys.zł.- może być tak, 
że wydamy ogromne pieniądze, a mieszkańcy nie będą  korzystać z wadliwie wykonanych 
urządzeń,obiektów- będą jeździć do innych gmin, chociażby do Gogolina, gdzie jest budowana 
rolkostrada, korty itd. 
Pan Małkiewicz- proszę nie odbierać tego jako złośliwość, utrudniania- chcemy słuchać  
mieszkańców i przekazujemy ich uwagi- po otwarciu terenu do użytku będzie już za późno na 
wyeliminowanie nieprawidłowości.  
Zastępca Burmistrza Pan Haraf-  do 20.06.2017r. składane były oferty na  wyk.monitoringu 
miejskiego- wpłynęły cztery oferty-  oferty opiewały na kwoty, w przedziale 77 tys.zł.-121 tys.zł 
–sprawdzamy czy firmy proponują sprzęt spełniający nasze wymogi-kamery będą 
usytuowane: ul.Prudnicka (na przeciwko baszty),ul.Damrota,ul.Opolska (BŚ), ul.Drzymały, 
dwie kamery-Rynek, skrzyżowanie ul.3 Maja-ul.Jagiellońska- zabezpieczenie zasilania 
energetycznego, doprowadzenie światłowodów do kamer pozostaje w naszym zakresie-są 
zabezpieczone na to pieniądze- planujemy uruchomienie kamer od m-ca sierpnia br. 
Burmistrz Pan Kasiura- pamiętam te obrady i dyskusję- skarbnik powiedział, że nie przyjęcie 
zmian do budżetu gminy może skutkować zagrożeniem  dyscypliny finansowej, czego nie jest 
stwierdzić w tym momencie, ale takie zagrożenie może występować- jeżeli 9 maja br. 
przyjęliśmy zmiany  do budżetu, to nie mieliśmy takiego zagrożenia, bo umowy po tym terminie 
miały zabezpieczenie finansowe- skarbnik mówił o potencjalnym zagrożeniu  naruszenia 
dyscypliny finansowej- żadnego nie wskazał i żadnego nie potwierdził, dlatego też brak 
informacji na piśmie z mojej strony. 
Pan Małkiewicz- tak, tylko że skarbnik zasugerował, że jeżeli rada miejska nie podejmie  
uchwały, to  naraża  burmistrza i urząd na dyscyplinę finansową- to nie przemyślane mocne 
słowa- organ wykonawczy  działa na podstawie uchwalonego budżetu, nie na odwrót- nie my 
podpisujemy umowy, nie zaciągamy zobowiązań, jeżeli nie mamy zabezpieczenia w budżecie-
działanie gminy powinno odbywać się w drugą stronę- rada uchwala, a urząd działa- jeżeli 
przed zmianami budżetu urząd nie mając pewności, że rada je uchwali, zaciąga zobowiązania 
finansowe, to czyja jest to odpowiedzialność, na pewno nie rady- urząd działa na podstawie 
uchwalonego budżetu i uchwalonych zmian, a nie na podstawie uchwalania tego co się chce 
aby wyprostować zobowiązania finansowe- należy unikać tak mocnych słów, zarzucania się 
nawzajem odpowiedzialnością- ta dyskusja powinna wystarczyć, nie ma potrzeby udzielania 
pisemnej informacji. 
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.  
Pan Kowalczuk- wcześniej, na połączonych komisjach zgłosiłem wniosek- na tym posiedzeniu 
omawiany był temat deszczówki i drogi przy firmie Meblosoft- wniosek został przyjęty 
jednogłośnie (21 radnych), a dot. wystąpienia do tej firmy o dofinansowanie w budowie drogi, 
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stąd dzisiaj moje stwierdzenie czy do podjętej uchwały będzie załącznik- do głowy nie 
przyszłoby  mi, że tu jest jakaś aluzja z mojej strony-moja wypowiedź została inaczej odebrana. 
Pan Brzozowski- ostatnio jestem ciągle obrażany- wczoraj na komisji, dzisiaj na sesji- nawet 
nie wiem jak bym miał odpowiedzieć na to- proszę  przemyśleć swoje wypowiedzi. 
Pan Mehlich- komisja statutowa opracowała już projekt nowego statutu gminy-projekt  statutu 
przesłaliśmy radnym  drogą  e-mailową,   z prośbą o przeanalizowanie   i zgłaszanie, o ile 
będą, uwagi do dnia 10-15 lipca br., do bura rady- komisja statutowa przedłoży projekt na 
komisje wrześniowe i do zatwierdzenia na sesji wrześniowej. 
Pan Małkiewicz- komisja statutowa zbierała się co miesiąc, co 1,5 miesiąca- podzieliła statut 
na części tematyczne, w ramach jakby zainteresowania radnych tematyką- kwestiami 
formalnymi zajęła się Pani Meisner, Pan Malinowski komisją rewizyjną, Pan Mehlich, Pan 
Małkiewicz przebiegiem sesji, poszczególnych komisji- w komisjach uczestniczył sekretarz,     
w każdej chwili mogliśmy liczyć na konsultacje z radcą prawnym- nowy statut dostosowany 
został  do obowiązujących przepisów- statut pozbawiony jest „martwych zapisów”, z których    
w ogóle nie korzystaliśmy do ej pory- proszę o zapoznanie się z projektem statutu, zgłaszanie 
uwag, jeżeli będą, tak abyśmy mogli statut uchwalić na sesji wrześniowej. 
Omówiono petycje mieszkańców, jakie wpłynęły do rady miejskiej i wypracowano udzielenie 
odpowiedzi. 
Pan Małkiewicz- pierwsza petycja to wybudowanie placu zabaw „na dole w Otmęcie”                               
i wykorzystanie na ten cel środków finansowych przeznaczonych w budżecie na budowę drogi- 
ul. Broniewskiego. 
Pan Brzozowski- koncepcja  zagospodarowania terenu szkolnego przy PSP nr 4 jest już 
wykonana (wniosek z budżetu obywatelskiego) powstanie tu boisko wielofunkcyjne, zostanie 
doposażony plac zabaw – obiekt będzie otwarty- dodatkowi przewidziane jest wykonanie 
parkingu. 
Podtrzymana została wola radnych w sprawie remontu powyższej drogi. Zadanie to będzie 
realizowane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy. W kwestii placu zabaw  
od jakiegoś czasu prowadzone są działania mające na celu wykonanie przez Publiczną Szkołę 
Podstawową Nr 4 w Krapkowicach kompleksowej koncepcji na zagospodarowanie terenu 
szkolnego- szkoła dysponuje środkami na ten cel i jest aktualnie w trakcie wykonania 
koncepcji. Ponadto obecny plac zabaw znajdujący się przy szkole zostanie rozbudowany,         
w ramach zakwalifikowanego do realizacji wniosku z budżetu obywatelskiego na 2017 r.-
jednomyślnie zaakceptowano udzielenie powyższej odpowiedzi- głosowało 20 radnych. 
Pan Małkiewicz-  druga petycja mieszkańców Steblowa dot. budowy drogi-ulica Mickiewicza- 
burmistrz w propozycji zmian do  budżetu ujął rezerwę w   kwocie 200 tys.zł, którą rada dzisiaj 
uchwaliła- w ramach oszczędności po przetargowych (koniec lipca br), o ile takie będą, byłaby 
możliwość  ujęcia w załączniku zadań inwestycyjnych do realizacji  tej inwestycji- przy 1 
głosie”przeciw”,1 głosie „wstrzymującym” zaakceptowano udzielenie powyższej odpowiedzi- 
głosowało 20 radnych. 
Pan Gut- proszę o informację nt.basenu otwartego w Otmęcie - kiedy będzie otwarty- aktualnie 
trwają tu prace sposobem gospodarczym- czy w ogóle będzie otwarty, czy sanepid pozwoli na 
jego otwarcie? 
Pan Bryś- ulica Józefa w Żywocicach w bardzo złym stanie technicznych- miała być robiona, 
w 2016 roku, w ramach oszczędności w 2017 roku- aktualnie będzie odsłonięcie uroczyste 
tablicy na sali sportowej przy tej ulicy- sala będzie nosiła im.  wybitnego sportowca Norberta 
Mnicha- chcemy zdobyć II ligę w tenisie stołowym- w październiku, na odsłonięciu tablicy 
będzie bardzo dużo gości z Polski, Europy- składam wniosek o ujęcie tej ulicy  w załączniku 
inwestycyjnym w ramach oszczędności po przetargowych  do realizacji. 
Powyższy wniosek przeszedł przy głosach 11”za”,9 „wstrzymujących”-głosowało 20 radnych. 
Pan Małkiewicz- został zgłoszony  kolejny wniosek o wykorzystanie tej samej kwoty 
rezerwowej na  remont ul. Św. Józefa w Żywocicach- ,zgodnie z zapowiedzią Pana Burmistrza, 
Urząd w miesiącu  lipcu będzie  dysponował pełną wiedzą o kwocie możliwej do wykorzystania  
Na wyżej wymienione zadania. W związku z powyższym  może zajść potrzeba ponownego 
głosowania i ustalenia priorytetowych zadań. 
Pan Zdun- jeżeli będą kolejne wnioski, to w jakiej kolejności będą realizowane te zadania. 
Pan Małkiewicz- w wyniku głosowania. 
Pan Thiel- czy celem na dzisiejszej sesji jest skłócenie radnych- dwa miesiące temu poddana 
pod wątpliwość była sprzedaż działki, z której to kwoty miały być wprowadzone do realizacji 
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zadania radnych z okręgów  niezrzeszonych- działka  została sprzedana- 600 tys.zł. zostało 
wprowadzone  do budżetu, tak samo powinny być wprowadzone wnioskowane do realizacji 
zadania- ulica Parkowa w Rogowie była już wcześniej ujęta w budżecie do realizacji- skreślono 
ją- dlaczego- gdzie są te pieniądze- przez dwa lata Gwoździce nie składały żadnego wniosku 
kosztem inwestycji w Rogowie Opolskim (dożynki)- nawet remontu ulicy Chrobrego w Rogowie  
nie byłoby  gdyby nie było dofinansowania z wojewódzkiego funduszu gruntów rolnych- wg. 
mieszkańców gminy remontuje się ulice, których stan techniczny jest raczej dobry np.ul. 
Damrota w Krapkowicach-na kwietniowej sesji było powiedziane, że pieniądze ze sprzedaży 
działki będą przeznaczone na zadania zgłoszone przez radnych niezrzeszonych.  
Pan Małkiewicz- osobiście jestem za tym, aby kwota rezerwy była zrealizowana w strefie 
ekonomicznej. 
Pan Warzecha- na ostatniej sesji wnioskowaliśmy o głosowanie nad każdym wnioskiem              
z osobna- nie zgodziliście się-  dzisiaj głosujecie każdy wniosek.  
Pan Malinowski- burmistrz zaznaczył, że pieniędzy nie ma na realizację dodatkowych zadań- 
jest rezerwa 200 tys.zł.- głosowałem za wcześniejszymi wnioskami- jak podzielić jednak tą 
kwotę, gdy są składane dalsze wnioski- ze sprzedaży działki pieniądze już wydatkowano-jest 
tylko 200 tys- od tego momentu nie głosuję nad tymi wnioskami.                                                                                                        
Pan Koppe- stowarzyszenie Odnowy  Rozwoju Wsi i Rady Sołeckiej Dąbrówka Górna złożyło 
wniosek o  budowę chodnika- ul. Prószkowska w Dąbrówce Górnej,  łączącego drogę krajową 
z drogą wojewódzką- budowa tego chodnika jest koniecznością- mieszkańcy tej ulicy, dzieci  
szczególnie przechodzą do   szkoły- brak chodnika, to brak bezpieczeństwa dla nich- jest 
dofinansowanie 50% z Zarządu Dróg Wojewódzkich- szkoda byłoby stracić te pieniądze.   
Pani Kubacka- wnioski można składać do Urzędu Marszałkowskiego- to zadanie mogłoby być 
realizowane w 2018 roku przy 50% dofinansowaniu- do rady należy decyzja, czy składać 
wniosek. 
Obrady opuścił radny Andrzej Malinowski. 
Pan Kasiura-  ale należałoby zabezpieczyć w budżecie środki własne w 2019 roku- na razie 
nie ma prowizorium budżetowego- nie ma ujętego w wpf- blokowałoby to pewną pulę                     
z tegorocznego budżetu- pieniędzy dostępnych na inwestycje jest tyle ile zapisanych jest            
w zał.nr 8– można wydać  do zera rezerwę, ale zajdzie niebezpieczeństwo, że wszystkie 
zadania z tego załącznika nie będą wykonane, można wnioskować o zmniejszenie niektórych 
zadań (wycofanie z zał.),można wnioskować o dodanie  kolejnych  zadań kosztem innych 
zadań, ale to może przynieść pewne konsekwencje- należy pamiętać, że pewne zadania 
zostały rozpoczęte i wydane pieniądze na prace dokumentacyjne, decyzyjne-                              
wg. oszacowania zadań w zał. nr 8 jest rezerwa 200 tys.zł.- jak będzie wyglądała ta rezerwa 
za dwa tygodnie, po kolejnych przetargach,  nie wiadomo- dwa wcześniejsze przetargi 
przyniosły oszczędności, ale dwa ostatnie już nie-zakończyły się koniecznością przeniesienia 
pieniędzy z rezerwy. 
Pan Małkiewicz- proszę wziąć pod uwagę to, co powiedział burmistrz- powiększenie listy 
zadań pozbawi realizację już przyjętych do realizacji- dzisiaj zostały przegłosowane dwa 
wnioski , na które kwota rezerwy  może nie starczyć na ich realizację- trzeba będzie głosować 
który wybrać. 
Pan Kasiura- poczekajmy miesiąc- może okaże się, że większość zadań będzie możliwa do 
realizacji. 
Pan Zdun- ulica Damrota jest ulica bardzo uczęszczaną  w mieście i wymagała remontu- jest 
bardzo dużo ulic, które wymagają remontów, można wskazywać ich bardzo dużo np. 
ul.Piastowską- burmistrz zaznaczył jednak, że nie ma pieniędzy w budżecie na ich realizację- 
dyskusja jest bez przedmiotowa na ten temat, należy ją zamknąć. 
Pan Koppe- złożył wniosek o wprowadzenie do budżetu na 2018 rok dot.budowy chodnika-ul. 
Prószkowska w Dąbrówce Górnej- wniosek przeszedł, głosowało 19 radnych: 13 radnych  
„za”,1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących”. 
Pan Thiel- złożył wniosek o realizację  remontu ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim  z rezerwy 
budżetowej- wniosek przeszedł-głosowało 19 radnych:10”za”,4”przeciw”,5 „wstrzymujących”.  
Pan Warzecha- na ostatniej sesji wnioskowaliśmy o głosowanie nad każdym wnioskiem              
z osobna- nie zgodziliście się-  dzisiaj głosujecie każdy wniosek- zgłosił wniosek o realizację 
chodnika-Aleja Jana Pawła w Otmęcie, z rezerwy budżetowej- wniosek przeszedł-głosowało 
19 radnych: 13”za,,5 „przeciw”,1 „wstrzymujący” 
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Pan Linek- zgłosił wniosek o realizację remontu drogi- ulica Wiejska w Borku, z rezerwy 
budżetowej- wniosek przeszedł- głosowało19 radnych: 11”za”, 5”przeciw”,3 „wstrzymujące”. 
Pan Kowalczuk- wnioskował do burmistrza o wprowadzenie do budżetu na 2018 rok,                     
w pierwszej kolejności remontu drogi-ulica Krótka w Otmęcie . 
Pan Zdun- mieszkańcy powinni zdecydować, czy chcą otwarcia tej drogi. 
Pan Kowalczuk- nie mówimy o otwarciu dla ruchu samochodowego, lecz jako ulicy do 
przechodu tzw. deptaku i jej remoncie.  
Wniosku Pana Kowalczuka, skierowanego do burmistrza nie poddano pod głosowanie. 
Pan Brzozowski- nawiązując do budżetu obywatelskiego 2017r.  wnioskował o wprowadzenie 
do realizacji  zadania, które uzyskało jako trzecie ( z dużych zadań- „Budowa ogrodzenia 
zewnętrznego obiektu sportowego w Kórnicy”) bardzo dużo głosów (823), a nie przeszło-             
50 tys.zł. pozostało w budżecie obywatelskim, gdyż lewobrzeżna część Krapkowic nie złożyła 
żadnego projektu. 
Radca prawny Pani Sąsiada- burmistrz nie może decydować, jak mają być zagospodarowane 
pieniądze, pozostające w budżecie obywatelskim (50 tys.zł.)- wymagana jest tu decyzja rady. 
Pan Kasiura- pieniądze, które zostały  można przeznaczyć na dodatkowego zadanie z budżetu 
obywatelskiego, na realizację zadań drogowych , na inne zadanie- najlepiej, aby był to wydatek 
majątkowy. 
Pan Holinej- wnioski zostały wyłonione do realizacji w każdym okręgu- nie zgłoszono wniosku 
w lewobrzeżnej części miasta , w związku z tym zostaje 50 tys.zł  w budżecie obywatelskim- 
powinny one pozostać w budżecie gminnym, żadne dodatkowe zadanie nie powinno być 
realizowane za te pieniądze. 
Pan Tomala- wcześniej burmistrz rozważał przesunięcie tych pieniędzy na zadanie, które nie 
przeszło do realizacji, a uzyskało  najwyższą liczbę głosów, jako trzecie z dużych zadań- takim 
jest zadanie w Kórnicy. 
Pan Kasiura- tak, ale było to przed rozstrzygnięciem wszystkich przetargów- dzisiaj takiego 
wniosku nie zgłoszę- w okręgu wiejskim wygrało zadanie w Rogowie Opolskim- decyzję 
zostawiam radnym, czy należy docenić liczbę głosów oddanych i realizować  zadanie                    
z budżetu obywatelskiego, czy przesunąć pieniądze do rezerwy budżetowej i realizować  
zadania drogowe. 
Pan Kandziora-  wnioskował o przesunięcie kwoty 50 tys.zł do rezerwy budżetowej. 
Pan Małkiewicz-poddał pod głosowanie najdalej idący wniosek- zgłoszony jako pierwsze przez 
Pana Brzozowskiego- wniosek przeszedł przy głosach: 11 ”za”, 1”przeciwko”, 
7”wstrzymujących”- głosowało 19 radnych. 
Prezes Pływalni „Delfin” Pan Broj- udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Pana Guta 
stwierdzając, że prace na basenie w Otmęcie przebiegają prawidłowo i  nie ma obawy, że 
sanepid może nie dopuścić do otwarcia basenu- prace przebiegają wg .prawa budowlanego,    
a nie jakimś systemem gospodarczym- basen planujemy otworzyć od 1  lipca br. 
Pan Małkiewicz- przekazał radnym zaproszenie na koncert  z okazji zakończenia roku szkolno- 
tanecznego  Klubu Tańca Towarzyskiego „Siera”-  koncert odbędzie się dzisiaj ,                              
w Krapkowickim Domu Kultury, o godz. 1800. 
Ad.11. Zakończenie  XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba  
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                                 Andrzej Małkiewicz  
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