
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 17 sierpnia   2017 roku 

 

 
Ad. 1.   

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1400    i trwały do godz. 1450 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok; 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2016  

    rok. 

3. Zakończenie  XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący 

Rady Pan Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 

uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 

w Krapkowicach, pozostałych uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 10.08.2017r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 14 radnych 

(stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Protokoły z sesji  z dnia 22 czerwca 2017 r.,  łącznie z dzisiejszym protokołem zostaną przyjęte na 

sesji wrześniowej br. 

 

Ad.2.Podjęcie uchwał. 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz oddał głos burmistrzowi. 

Burmistrz Pan Kasiura- uzasadnił zwołanie nadzwyczajnej sesji- po rozstrzygnięciu części przetargów 

które przyniosły pewne oszczędności oraz środków ze sprzedaży działki, może być zwiększona rezerwa 

na drogi do 250 000,00 , mogą być realizowane zadania, które już są w załączniku inwestycyjnym (nie 

wszystkie były doszacowane)  i wprowadzenie części zadań zgłoszonych przez radnych niezrzeszonych- 

proponuje się wprowadzenie do budżetu trzech zadań-: ”wykonanie nawierzchni drogi- ulicy 

Mickiewicza- 150 000,00 zł. ”, ”wykonanie chodnika- ul. Alei Jana Pawła II (od ul. Olimpijskiej do ul. 

Kilińskiego- 60 000,00 zł.),”przebudowa chodnika w ciągu ul. Pocztowej (od OMEGI do posesji nr 14 

włącznie- 10 000,00 zł.)- ponadto proponujemy zwiększenie środków  w Wydz. OST na promocję 

poprzez sport-( 65 000,00 zł.- Piłka Ręczna Dziewcząt), na remont instalacji elektrycznej budynku 

urzędu. Nie rozstrzygnięto jeszcze przetargów na przebudowę drogi gminnej- ul. Słowackiego, remont 

chodnika  w ciągu ul. Strzelców Opolskich, parkingu przy ul. Drzymały- ul. Opolska. 

Sekretarz Pan Brol- zwiększenie środków (50 000,00 zł.) w Wydz.OST jest jak najbardziej uzasadnione- 

należy przebudować pion budynku, gdzie jest instalacja elektryczna, łącznie z windą- musimy zapobiec 



wyłączaniu skrzynek bezpiecznikowych, wyłączaniu komputerów- musimy ustrzec się przed utratą 

danych. 

Pan Zdun- za dwa tygodnie rozpoczęcie szkoły- czy szkoły zgłaszają problemy w związku  z wejściem 

w życie reformy oświatowej. 

Skarbnik Pan Patej- na dzień dzisiejszy żadna szkoła nie zgłosiła problemów, nie wystąpiła z wnioskiem 

o dodatkowe pieniądze- na pewno wnioski będą zgłaszane we wrześniu.. 

Burmistrz Pan Kasiura- dyrektorzy szkół pytają o dodatkowe pieniądze na wykonanie klasopracowni- 

w szkołach- do nas nie przyszła póki co żadna informacja  dot. w jakim zakresie będą i kiedy będą 

pieniądze- myślę, że 2-3 lata będzie to „dopasowywane i będziemy dochodzili do odpowiedniego 

doposażenia  klas- jak na razie brakuje nam wiedzy ile będziemy potrzebowali na to pieniędzy- wspólnie 

z dyrektorami szkół chcielibyśmy przygotować informację, aby zorientować się ile zabezpieczyć  

pieniędzy na przeprowadzenie reformy w naszej oświacie. 

Pan Bryś- czy zostanie wprowadzone do budżetu wykonanie nawierzchni drogi- ul. Józefa                             

w Żywocicach- wielokrotnie zgłaszane zadanie- od trzech lat - jest to odcinek niezbyt duży, bo  ok.400 

mb.- w tym roku obchodzimy rocznicę śmierci śp. Norberta Mnicha- trenera w tenisie stołowym                   

i uroczyste odsłonięcie tablicy  z nadaniem Jego imienia hali sportowej w Żywocicach. 

Burmistrz Pan Kasiura- obecnie, w Żywocicach wykonywany jest łącznik pomiędzy szkołą, a halą 

sportową- w tym roku nie będzie na to zadanie środków, chyba, że rada wprowadzi to zadnie do 

załącznika inwestycyjnego.  

Pan Małkiewicz- czy w całości będzie wykonana nawierzchnia drogi Mimozy i Stokrotek-w materiale  

jaki dzisiaj przyjmujemy uchwałą jest wpisane 40 mb. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- droga Stokrotek nie będzie wykonana w całości- wykonany będzie tylko 

odcinek w obrębie  wykonanej kanalizacji deszczowej- całkowita długość tej drogi ok.100 mb - w całości 

nie będzie robiona w tym roku.  

Pan Malinowski- całość odcinka, to ponad 83 mb- wcześniej mieliśmy zapewnienie Pani naczelnik 

wydziału, że nawierzchnia zostanie zrobiona- takie zapewnienie otrzymali mieszkańcy tej ulicy.  

Pani Kubacka Naczelnik Wydz.GKI- deszczówka na pewno miała tu być wykonana, aby stwierdzić jaki 

faktyczny zakres robót ma być wykonany w tych ulicach, należy przejrzeć materiał przetargowy  

odnośnie utwardzenia ulicy- te 40 mb. może to być utwardzenie w tej części, gdzie była wykonana 

kanalizacja deszczowa. 

 Pan Małkiewicz- to znaczy, że te 40 mb. stanowi większą część drogi i ta będzie utwardzona do 

zabudowy- przy okazji należałoby utwardzić pozostałą część, wyrównać ok.20 m. odcinka drogi  

łączącej ul. Bławatków z ul. Mimozy, tak, aby można było tu przejechać samochodem.      

Pani Brzezińska- odnośnie położenia kostki chodnikowej na odcinku od ul. Przybrzeżnej  do ul. 

Młyńskiej obliczono, że koszt zakupu na tym odcinku, raczej krótkim, może być o wiele tańszy niż 

wskazane w materiałach. 

Pani Kubacka- nie jest to tylko koszt zakupu  kostki, to jest ułożenie kostki, nadzór- ostateczna kwota  

będzie dopiero znana po przetargu.  

Pan Małkiewicz- odnośnie zmian do budżetu, wcześniej założyliśmy, że w przypadku  dodatkowych 

środków spróbujemy  wprowadzić do budżetu  dodatkowe zadania, w marę możliwości- przedstawione 

propozycje są realne na tą chwilę i proponuję przyjąć uchwałę. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok- uchwała  przeszła przy  12 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 

1 głosie wstrzymującym- głosowało 14 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/363/2017.  

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Miasta Pan Patej- zmiany do wpf, to zmiana nazwy zadania pn.”przebudowa starego mostu 

kolejowego na rz. Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo- rowerowego oraz 

przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach- Otmęcie” na zadanie pn.”rewitalizacja starego 

mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach:; zmiana okresu realizacji zadania 

pn.”zimowe utrzymanie dróg” na lata 2017- 2018: łączne nakłady 540 000,00 zł. na lata 2017- 2019             

i zwiększenie nakładów do 1 080 000,00 zł., wprowadzenie nowych zadań: monitoring 

zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w gminie na lata 2018-2019- nakłady 160 000,00 zł.           

w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚiGW i zawarcia umowy dotacji; zdrowe serce 



seniora na lata 2017-2018- nakłady 14 400,00 zł. oraz zdrowa matka i dziecko-z szansą na lepsze 

jutro na lata 2017- 2018 nakłady 16 860,00 zł. 

Pan Brzozowski- z materiału wynika, że na utrzymanie zimowe dróg zostały zwiększone nakłady-     

z czego to wynika. 

Pani Kubacka- aktualnie przetarg będzie przeprowadzany na dwa sezony zimowe- do tej pory 

wykazywany był tylko jeden sezon zimowy. 

Pan Kandziora- na 2017 rok, na monitoring miasta jest zarezerwowana kwota 150 tys.zł., ale na 

2018r. dodatkowo 50 tys.zł. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- dodatkowa kwota jest zarezerwowana w 2018 roku na ewentualną 

rozbudowę monitoringu i zakup drugiego rejestratora i kolejnych kamer-  jeżeli taka potrzeba zajdzie.  

Pan Małkiewicz- zmiana nazwy zadania dot. przebudowy mostu  jest związana z kwestiami 

formalnymi  na złożenie wniosku-  wstępnie zapoznałem się z korespondencją kierowaną do Zarządu 

Powiatu Krapkowickiego- zarząd pozytywnie odpowiada na partycypację w kosztach przebudowy 

mostu- należałoby  wspólnie wystosować pisma do samorządów naszego powiatu, może  

zorganizować wspólne spotkanie i omówić  współfinansowanie przez gminy pozostające w naszym 

powiecie tego zadana, zainteresować gminy wsparciem tego projektu- uczestniczyłem                            

też w spotkaniu roboczym, zainicjowanym przez gminę Gogolin, na którym  wstępnie rozmawialiśmy  

o  współpracy  obu gmin– na tym spotkaniu wstępnie zapadły  deklaracje  o wspólnej współpracy  

pomiędzy obiema gminami w różnych dziedzinach gosp.   

Burmistrz Pan Kasiura-  po sezonie urlopowym , gdy będziemy pewni, że wniosek na przebudowę  

mostu formalnie przeszedł, wówczas takie spotkanie zorganizujemy i przeanalizujemy wspólnie 

zagadnienie. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia współpracy z gminą Gogolin m.in. w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej, rozbudowy infrastruktury sportowej, kanalizacji, zadań kulturalnych- jest 

propozycja, aby 6 września br. zorganizować spotkanie dla radnych obu gmin i wspólnie 

porozmawiać o wspólnych zadaniach-  mamy nadzieję, że ta współpraca będzie zrównoważona dla 

obu stron i owocna, współpraca nad projektami, które będą miały szansę otrzymać finansowanie 

europejskie- aktualnie takie wsparcie mogą otrzymać tylko projekty wspólne (projekt wspólny 

złożony przez  2-3 gminy).  

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

wpf- uchwała  przeszła  13 głosami „za”, 1 głosie przeciwko- głosowało 14 radnych- UCHWAŁA 

Nr XXXI/364/2017.  
c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2016 rok. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Pan Patej, zaznaczając, że  zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu 

następuje co roku do końca czerwca- w tym roku  nastąpiło  to  w sierpniu, gdyż Spółka „Wodociągi       

i Kanalizacja” przedłożyła rozliczenie planów  dopiero w miesiącu czerwcu.  

Nie wniesiono uwag, pytań. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz odczytał, poddając pod głosowanie projekt uchwały-  

uchwała przeszła przy 13 głosach „za”, 1głosie „wstrzymującym”- głosowało 14 radnych-  

UCHWAŁA Nr XXXI/365/2017.  

 

Ad.3. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                       Andrzej Małkiewicz 


