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Protokół Nr XXXVII/2017 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 15 grudnia 2017 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 1730 . 
W obradach uczestniczyło ok.60 osób.  
Porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym  

od 16.11.2017 r. do 15.12.2017 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi 

w pkt.10 porządku  obrad. 
4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok 

(projekty uchwał nr 1 i nr 2  z 29.11.2017 r.). 
5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej 

w 2017 roku  (projekt uchwały nr 3 z dnia 06.12.2017 r.). 
6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (projekt uchwały nr 4                  

z  06.12.2017 r.). 
7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2017 roku oraz zatwierdzenie 

Planów Pracy na 2018 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Oświaty i Kultury; 
Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów. 

8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych 
do Akcji „Zima 2018”. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok  

(projekt uchwały z  29.11.2017 r.); 
b) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 

uchwały z  29.11.2017 r.); 
c) projekt uchwały nr 7 w sprawie  ustalenia wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (projekt 
uchwały  z  29.11.2017 r.; 

d) projekt uchwały nr 8  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z  02.11.2017 r.); 

e) projekt uchwały nr 9 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 21.11.2017 r.); 

f) projekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 stanowiącego część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na 
lata 2016-2025 (projekt uchwały z  29.11.2017 r.); 

g) projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2018 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały 
z 29.11.2017 r.); 

h) projekt uchwały nr 12 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna   
(projekt uchwały z  30.11. 2017r.); 
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          i) projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju  
             i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących  
             w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach  
             na lata  2018- 2021 (projekt uchwały z 05.12.2017r.). 
 

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

11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
12. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia XXXVII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej   Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie .  
Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic Pana 
Andrzeja Kasiurę, kierownictwo oraz  naczelników umig, kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących 
udział w obradach . 
Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 21 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji.  
Burmistrz Pan Kasiura zgłosił, po komisjach Rady, autopoprawki do: 
1) projektu uchwały  nr 1 w  sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;     
2) projektu uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia  wpf;(dwie autopoprawki); 
3) projektu nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok; 
4) projektu nr 6 w sprawie zmiany wpf; 
5) projektu uchwały nr 12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  
    planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna; 
6) Wprowadzenie do porządku obrad:  
    a) projektu uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. 
Powyższe wprowadzono do porządku obrad jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- zgłosił wprowadzenie do porządku obrad projektu       
nr 14 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Jaśminowej w Krapkowicach. 
Powyższe wprowadzono do porządku poprzez głosowanie- głosowano jednomyślnie-
głosowało 21 radnych. 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 16.11.2017 r. oraz z dnia 6.12.2017r. 
były do wglądu w  Biurze  Rady,  na stronie  internetowej ,  na  sali  przed  Sesją Rady.  
Protokoły przyjęto jednogłośnie, bez uwag  do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych. 
 
Ad.2.  
       Sprawozdanie z działalności w okresie od 16 listopada 2017 r. do  15 grudnia 2017 r. 
przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura      
 

 17.11.2017r.-Kędzierzyn- Koźle spotkanie( uroczystość wspomnieniowa) w Ośrodku 
Sportowym NEWADA, zorganizowane z okazji 20 lecia po tragicznej powodzi 1997, 
spotkanie z samorządowcami, przedstawicielami rządu, w spotkaniu uczestniczył 
również wojewoda, eurodeputowany Pan Buzek, który w tym czasie sprawował funkcje 
premiera 

 23.11.2017r. w UMiG spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych ,które 
uczestniczyły i korzystały z oferty Dni seniora-podsumowanie dni, dyskusja nt. poparcia 
delegatów do Wojewódzkiego Forum Seniora, dyskusja nt. gminnej rady seniorów 

 25.11.2017r.-SP Nr 1,przy ul. Kwiatowej- zawody rangi wojewódzkiej MMA 
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 29.11.2017r.-spotkanie nt. odrzańskiej drogi wodnej, organizowane przez Wojewodę  
Opolskiego  z udziałem samorządowców, przedstawicieli żeglugi śródlądowej- 
dyskusja nt. zabezpieczenia p.  pwodziowego,  rozwój turystyczny i gospodarczego  rz. 
Odry -prezentacja-zapewnione na to b. duże pieniądze- będziemy aktywnie w tym 
uczestniczyli 

 30.11.2017r- Hala Sportowo-Widowiskowa w Otmęcie- Zawody w Unii Hokeja, 
organizowane przez WTZ oraz szkoły krapkowickie- w zawodach wzięło udział kilka 
drużyn z woj. Opolskiego 

 01.-04.12.2017r.- delegacja w osobach Dyr.KDK Pan Benad oraz Pan Ślęzak (MiG 
Wydz.OST) we Francji z delegacją z m. partnerskiego Neugersdorf-  jarmark 
świąteczny- wystawienie naszych wyrobów spożywczych, ozdób świątecznych, potraw 
świątecznych itp. 

 04.12.2017r.- obchody „barbórkowe” w Filharmonii Opolskiej 

 05.12.2017r.-wizyta w Gminie Gogolin ambasadora Kazachstanu- Kazachstan ma 
b.dobry kontakt współpracy z Firmą CHESPA- będą utrzymywali tą współpracę a 
nawet czynili działania w kierunku dalszego rozwoju współpracy gospodarczej obu 
krajów, współpracy turystycznej 

 06.12.2017r.- w Steblowie „opłatek wigilijny”, w tym dniu również sesja nadzwyczajna 
RM 

 07.12.2017r.- spotkanie członków Aglomeracji Opolskiej nt. podsumowania rocznej 
działalności- dyskusja nt. centrum przesiadkowego w Gogolinie 

 08.12.2017r- spotkanie w MiGBP z emerytami z UMiG, chętnie przychodzącymi co roku 
na organizowane przez urząd spotkania grudniowe 

 09.12.2017r.- Dąbrówka Górna- Turniej Tenisowy, Mikołajkowy, o Puchar Burmistrza-  
w tym samym dniu w SP Nr 1 turniej karate, turniej tańca  ze wsparciem finansowym 
gminy 

Burmistrz Pan Kasiura poinformował o rozstrzygnięciu przez Zarząd Woj. Opolskiego 
konkursu w ramach I naboru- Inwestycje z Lokalnych Planów Rewitalizacji- gmina 
otrzymała 5 mln.zł. na przebudowę mostu kolejowego i parku miejskiego (33,65 % kosztów 
zadania- dofinansowanie zadania zadeklarował również Starosta Krapkowicki, w kwocie     
3 mln.zł.; w kwocie 1 mln.200 zł dofinansowano  budowę PSZOK-ów w gminie                   
(2 pkt. selektywnego zbierania odpadów komunalnych- ul. Piastowska- koszt 735.397 zł.    
a dofinansowanie- 625.088 zł.- ul. Limanowskiego- koszt 733.612 zł.-dofinansowanie 
623.570 zł.-otwarte będą w drugiej połowie roku 2018,powiązane z przetargiem na 
wyłonienie wykonawcy; zakończono inwestycje –parking przy ul. Drzymały, chodniki              
i nawierzchnia ulicy  Słowackiego i ul. Strzelców Bytomskich ; w trakcie realizacji jest 
kanalizacja deszczowa- ul. Opolska, chodnik w Rogowie Opolskim, ulica                             
w Steblowie, remiza strażacka w Rogowie Opolskim. 
14.12.2017r rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany wspólnie z Gminą 
Gogolin- kilkudziesięciu wystawców, żywa szopka bożonarodzeniowa po raz pierwszy 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie u dzieci, od 14 do 17 grudnia 
można zaopatrywać się w potrawy wigilijne, posłuchać kolęd, występów artystycznych         
z Gogolina i Krapkowic  

 
  
 
 
 
 
 



 4 

Ad.3.  
         Zapytania i interpelacje radnych  nie związane  z tematami  obrad-  odpowiedzi                
w pkt. 10  porządku obrad. 
Radny Pan Jarosław Zdun- wnioskował o wystosowanie pisma do ZDW w sprawie 
wstrzymania ruchu ciężkich samochodów (TIR) przez miasto Krapkowice.  
Radny Pan Żyłka- aktualnie są wymieniane, na nowe, parkomaty- ile ich zostanie 
wymienionych- jaki to będzie koszt. 
Radny Pan Thiel- dzisiaj radni otrzymali ze strony  radnych KWW Macieja Sonika wniosek do 
budżetu dot. zmian zał.nr 8 zadania inwestycyjne- nie ma go w porządku obrad- czy nie 
powinien być wprowadzony poprzez głosowanie do porządku- proszę o odpowiedź teraz, 
zanim będziemy uchwalać budżet- w związku z tym czy powinien, w ogóle być rozpatrywany 
skoro nie wprowadzono  wniosku do porządku obrad. 
Radca prawny Pani Smolucha-   rozumie, że nie był to wniosek, w formie autopoprawki 
burmistrza, tylko radnych jako organu stanowiącego, jeżeli będzie procedowany w stosunku 
do uchwały budżetowej, to nie widzę przeciwskazań . 
Pan Małkiewicz- wniosek będzie złożony w pkt.4 porządku obrad i poddany pod głosowanie. 
 
Ad.4. 
         Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok i wieloletniej prognozy 
finansowej na 2018 rok. 
Projekt budżetu gminy na 2018 rok, Burmistrz Krapkowic przedłożył do RIO w Opolu i radnym 
Rady Miejskiej w Krapkowicach w ustawowym  terminie- do 15 listopada  2017 r 
Radni, projekt budżetu na 2018 rok analizowali na komisji budżetowej w dniu 6 grudnia 2017r. 
oraz na komisji połączonych, przed sesją w dniu 13 grudnia 2017 r.- komisje pozytywnie 
oceniły projekt budżetu na 2018 rok. 
Dyskusja 
Radny Pan Kandziora-  zgłosił wniosek o podzielenie równomierne pieniędzy na zadnia 
inwestycyjne w tabeli nr 8 (zał. do budżetu)- jest to o wiele korzystniejsze niż dotychczas,         
z tego skorzysta więcej mieszkańców- dotychczas zdarza się tak, że w jednym i tym samym 
okręgu co roku robione są jakieś zadania, a w innych okręgach w ogóle. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poddał wniosek pod głosowanie- wniosek nie 
przeszedł- 9 radnych”za”,11”przeciwko”,1 wstrzymał się od głosu- głosowało 21 radnych. 
Radny Pan Kandziora- zgłosił kolejny wniosek tj. przeniesienie wszystkich pieniędzy z zadań, 
które nie otrzymały dofinansowania  z projektów zewnętrznych, które nie będą realizowane, na 
zadanie aktualnie priorytetowe tj. modernizacje mostu kolejowego. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poddał wniosek pod głosowanie-  10 radnych 
głosowało ”za”, 11 było przeciwnych”- wniosek nie przeszedł- głosowało 21 radnych. 
Radny Pan Brzozowski- w imieniu radnych KWW Macieja Sonika zgłosił wniosek, w całości  
go odczytując- wniosek dot. wprowadzenia poprawek do uchwały budżetowej poprzez 
zmniejszenie wydatków budżetowych majątkowych Gminy Krapkowice na 2018 rok o kwotę 
362 tyś.zł. i zmniejszenie wydatków bieżących Gminy na 2018 rok o kwotę 1mln.138 tyś.zł., 
zmianę w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok poprzez wprowadzenie nowych 
zadań do realizacji 2018 r oraz przeznaczenia części środków  na zadania remontowe             
w zamian za zadania, które nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (wniosek w załączeniu). 
Radny Pan Thiel- to ja też składam wniosek do zał.nr 8 o wprowadzenia zadania ul.Parkowej   
w Rogowie Opolskim. 
Pan Małkiewicz- po kolei-będzie czas na złożenie przez Pana wniosku.  
Radny Pan Kandziora- mnie interesują  szczególnie dwie pozycje- KWW Macieja Sonika 
znacząco obciął wydatki, szczególnie : KDK- 220 tyś.zł. oraz MiGBP-100 tyś. zł. proszę 



 5 

dyrektorów  o wyjaśnienie radnym, co spowoduje obcięcie tak wysokich kwot dla waszych 
jednostek. 
Dyr.KDK Pan Bernat, dyr. MiGBP Pani Bartoszyńska- szczegółowo wyjaśnili potrzebę 
pozostawienia w ich budżetach planowanych kwot na 2018 rok, na wydatki, zaznaczając, że 
zabranie tak wysokich kwot, ich zdaniem znaczących kwot dla ich budżetów obniży 
działalność jednostek-obydwoje podkreślili, że nie wyobrażają sobie takiego funkcjonowania, 
dyr. Bernat mówił o ”zamachu na dom kultury”, a dyr.MiGBP o ”cofaniu się do średniowiecza” 
wyliczając pozycja po pozycji, że po tak wymuszonych oszczędnościach nie będą w stanie 
dopiąć koniecznych wydatków- uwzględniliśmy tu kwoty m.in. na odprawki emerytalne, stawki 
min. pracowników, zwiększyliśmy kwoty na organizację niepodległości, gdyż 100 rocznica         
i organizacja nieco uroczyściej, uwzględniono kwoty na wspólny projekt z OCRG w Opolu       
nt. upamiętnienia,  co działo się w przemyśle na terenie gminy Krapkowice- z tego niestety 
trzeba zrezygnować, nie wyobrażam sobie działalności dalszej na poziomie budżetu 2016, 
zniżamy się o „półeczkę” jeszcze niżej- budżet KDK nigdy nie był budżetem zamkniętym-  Pan 
Bernat powiedział, że zawsze był otwarty na wszelkie inicjatywy jak ktoś do niego przychodził, 
czy to sołectwo, czy stowarzyszenia- stwierdził, że teraz będzie odpowiadał aby nie 
przychodzili do niego, gdyż nie ma pieniędzy na inicjatywy społ.- kultura to też ważna 
dziedzina- podziękował jednak, że radni zabrali tylko 220 tyś.zł, a  mogli przecież zabrać 1mln.  
Pani Bartoszyńska- zauważyła, że po takich cięciach w budżecie bibliotek, będzie zmuszona 
zrezygnować ze wszystkiego, a najgorsze co może być, stwierdziła, to  stanowi przede  
wszystkim zagrożenie  zamknięcia bibliotek na wioskach. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- apeluję o powstrzymanie emocji, to nie atak na 
kulturę, proponowane cięcia nie wymuszą oszczędności, mają zapobiec rozrzutności, na którą 
w obecnym czasie gminy nie stać, nasza propozycja zakłada wzrost 7 procent w stosunku do 
wydatków tegorocznych, proponujemy 7% zamiast 30%,bo wydaje się to mocno przesadzone-
budżet kultury rośnie z roku na rok w szybkim tempie, urósł o kilkaset tysięcy, tylko na imprezę 
z okazji Dnia Dziecka zaplanowano ponad 200 tys.zł.-takie rzeczy w roku wyborczym nie 
kojarzą się dobrze- każdy powinien kampanię wyborczą finansować z własnych pieniędzy- tak 
duże wydatki w roku wyborczym na imprezy mogą sugerować próbę przypodobania się 
ludziom na scenie domu kultury. 
Burmistrz Pan Kasiura- refleksja, po co Państwo, jako radni uczestniczycie w komisjach, były 
dwie komisje, budżetowa, połączone posiedzenie komisji rady, na których to właśnie powinny 
być sprawy budżetowe omówione szczegółowo- radni powinni właśnie wtedy „przetrzepać od 
góry do dołu ten budżet”, spodziewałem się wniosków dyskusji, zapoznania się  z potrzebami- 
jaki jest efekt- dwie komisje, kilka pytań, w środę komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu 
przedstawiony przez burmistrza- to co Pani dyrektor biblioteki powiedziała, że Ci radni, którzy 
podpisali się pod wnioskiem nie znają  harmonogramu wydatków na 2018 rok tych jednostek, 
to prawda- może się ktoś obruszyć, ale czy poprosiliście właśnie o taki harmonogram-patrzę 
na radnego Pana Tomalę, Pan przyjdzie  z prośbą o występ zespołu artystycznego na dożynki 
wiejskie, na radną Panią Brzezińską kiedy przyjdzie  o darmowy wynajem sali w KDK na 
ważne inicjatywy, jak np.przyjęcie delegacji z Ukrainy na zaproszenie KIK-u, na radnego Pana 
Zduna- czy Pan powie Klubowi Tańca „Siera”, że trzeba będzie podnieść opłaty dla klubu za 
wynajem sali, albo może powiecie że trzeba będzie zwolnić kilku pracowników, czy wiecie 
jakie skutki mogą przynieść pościnane wydatki przez was-zabraliście pieniądze na wymianę 
windy, a ona w końcu całkowicie popsuje się (wcześniej informowaliśmy radnych o potrzebie 
wymiany windy i serwerów), jeżeli winda popsuje się, to urząd nie będzie dostępny przede 
wszystkim dla niepełnosprawnych, osób starszych- to jest brak odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje, w innym dziale zabrano pieniądze na inkaso dla sołtysów za zbieranie 
podatków- teraz mieszkańcy z wiosek będą musieli przychodzić  płacić podatek do urzędu 
będzie trzeba zrezygnować z dotacji dla mieszkańców do wymiany ogrzewania, ścięto również 



 6 

pieniądze na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi- tu radni skazują mieszkańców 
na podniesienie  opłaty za odbiór tych odpadów, jeżeli przetarg wyjdzie drożej,  to zabraknie 
rezerwy na takie wydatki- chciałbym abyście wiedzieli za czym będziecie głosować- panie 
przewodniczący, to poważny zarzut, proszę  aby pan wskazał jakie to wydatki budżetowe idą 
na kampanię wyborczą- jeżeli pan wie, to proszę to zgłosić organom ścigania- to jest 
kłamstwo. 
Pan Małkiewicz- kłamstwo jest stwierdzeniem- zwiększenie  wydatków w roku wyborczym, to 
próba przypodobania się wyborcom- jeżeli będę miał przesłanki, to zgłoszę, proszę Panie 
radny Kandziora o skończenie wątku kultury, bo pan burmistrz przechodzi już dalej, najpierw 
zakończmy ten wątek, a potem dalej burmistrz. 
Pan Kandziora- podsumowując wątek kultury, wnioskuje o  wycofanie wniosku w części 
ścięcia wydatków bieżących na KDK i MiGBP- chciałbym zobaczyć kto podniesie rękę za 
ścięciem wydatków tych jednostek- chciałbym zauważyć, że w  przyszłym roku radni mogą 
zająć się ścięciem budżetów wszystkich szkół- pewnie, szkoły na pewno będą funkcjonować 
ale na jakim poziomie- każda szkoła już teraz boryka się z problemami finansowymi, chociaż 
burmistrz ”staje na głowie” aby tak nie było.   
Burmistrz Pan Kasiura- to, co robicie radni z KWW Macieja Sonika, to kpina z prac rady, kpina 
z pracowników, z tych co projektują budżet- stawiacie burmistrza „pod ścianą”, ta dyskusja 
powinna odbyć 2-3 tygodnie temu, na komisjach, najdalej parę dni wcześniej-krytykujecie 
sposób w jaki PiS postępuje  wobec Was ,tam na górze, a robicie, to samo, dając wrzutkę na 
sesji, zabieracie 1,5 mln. z wydatków bieżących, podzieliliście wydatki na inwestycje nie 
uwzględniając zadań   z opozycji- gdzie wzajemny szacunek. 
Radny Pan Żyłka- powiedział, że nie czuje się radnym opozycji ani koalicji, czuje się radnym- 
nie zgadzam się z faktem otrzymania dzisiaj, przed samą sesją gotowej listy zadań 
przygotowanej przez radnych KWW Macieja Sonika- o budżecie powinniśmy dyskutować na 
komisjach, niby dyskutowaliśmy, ale raczej nie o tym,  kwoty dzisiaj przedstawione do 
obniżenia przerażają mnie- rozmawialiśmy, że pieniądze z tych zadań, które nie otrzymały 
dofinansowania np. zadanie w Rogowie, zostaną wspólnie podzielone na inwestycje- te 42 
propozycje inwestycyjne powinny być wspólnie wypracowane,  jako rada, w liczbie 21 radnych. 
Radny Pan Holinej- powiedział, że powtarza się sytuacja sprzed roku, gdzie burmistrz               
i urzędnicy wyliczają tygodniami wydatki, a potem klub radnych na szybko, na sesji 
budżetowej wszystko przewraca do góry nogami- powinniście złożyć inny wniosek, wniosek      
o zwolnienie, odwołanie  urzędników za to ze złożyli taki projekt budżetowy- bo przecież to wy 
wiecie najlepiej ile należy przeznaczyć na kulturę, remonty dróg, na wszystkim się znacie 
najlepiej- Ci urzędnicy, waszym zdaniem, to  chyba  jakieś niedorajdy, odwołać wszystkich, 
którzy nam taki budżet przedstawili. 
Radny Pan Warzecha- może trzeba byłoby zlikwidować KDK i bibliotek kilka, a może  
wszystkie, wówczas mielibyście oszczędności, ale tym narazilibyście się mieszkańcom, 
widzicie tylko jeden cel, aby zrobić coś wyłącznie w swoich okręgach, nie dla wszystkich- tu 
chcecie się wykazać, nie zależy wam na wspólnych inwestycjach np. moście a gdzie jest 
zabezpieczenie pieniędzy na most, który będzie służył całej społeczności. 
Radny Pan Brzozowski- cała gmina była brana  pod uwagę, nie tylko nasze okręgi,                  
w załączniku nr 8 są nakreślone zadania w całym mieście, jak również we wszystkich 
sołectwach gminy. 
Radny Pan Thiel- w zał. nr. 8 są dwa zadania do realizacji, ale zabezpieczenie finansowe jest          
przede wszystkim z funduszu sołeckiego  Sołectwa Gwoździc- czy potrzeba jest, aby cała 
ulica Piastowska była robiona, chyba że nałożenie asfaltu na asfalt, to są wasze 
oszczędności-  zgodzę się w części przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, ale  tylko tą część- 
reszta jest w dobrym stanie technicznym- proponuję aby z tej ulicy część pieniędzy przenieść 
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na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Parkowej  w Rogowie Opolskim, to zadanie, 
które od kilku, kilkunastu lat jest skreślane z listy zadań do realizacji 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- proszę zwrócić  się z wnioskiem do burmistrza, zaznaczając 
ile z kwoty  250 tys.zł, przeznaczonej na ul. Piastowską miałoby  być przeznaczone na ul. 
Parkowa w Rogowie Opolskim.   
Radny Pan Koppe- panie Brzozowski proszę nie kłamać, że we wniosku KWW Macieja Sonika 
są ujęte zadania inwestycyjne na wszystkich wioskach- jakie to są zadania- wg. czego 
głosujecie- na komisjach wniosku nie przedstawiacie, nie poddajecie pod dyskusję, nawet 
część członków Waszego klubu nie jest poinformowana o tym załączniku do końca, nawet na 
komisji, przed sesją członkowie klubu nie widzieli tego wniosku- teraz to już chyba nie wiecie 
jak z tego wyjść-  pan przychodzi pod koniec posiedzenia komisji i podpisuje na koniec listę  
obecności, nie przedstawiając radnym tego wniosku, a przed samą sesją wrzuca ustaloną 
tylko przez was (prezydium) o ścięcie wydatków bieżących i zmianę  zał.nr8 zadań 
inwestycyjnych do budżetu- proszę o  oddalenie na komisje tego wniosku, do ponownego jego 
przeanalizowania- pracujmy nad tym w styczniu, wszyscy radni.  
Pan Małkiewicz- 1mln 450 tys.zł. przeznaczono na drogę do  terenów inwestycyjnych, 200 tys. 
zł. na Przysiółek i 200 tys.zł. na Przysiółek w następnym roku- to jest blisko Dąbrówki, z tego 
też będą korzystać mieszkańcy Dąbrówki, z miejsc pracy które tam powstają. 
Radny Brzozowski- na komisje spóźniłem się godzinę- miałem pogrzeb w najbliższej rodzinie,  
o spóźnieniu poinformowałem przewodniczącego, wasi radni nie raz wychodzą z komisji          
i nigdy tego nie wypomniałem, proszę mnie nie pomawiać. 
Radny Pan Kowalczuk- wnioskował o oddalenie wniosku na komisję budżetową, do ponownej 
analizy, zaznaczając, że tak ważne sprawy dla gminy powinny być ustalane wspólnie, przez 
całą radę- stwierdził, że tut. radni powinni pracować tu „na dole „ nie tak jak „na górze”- ja też 
nie należę do mniejszości, przypisują mi to jednak- jestem radnym gminy- wspólnie 
powinniśmy pracować- mając 11 szabel wszystko możecie przegłosować ale chyba nie o to 
chodzi- panie Brzozowski na pewno jest pan dobrym społecznikiem i na pewno pracowałby 
pan nadal, jeżeli zaszło by coś takiego, to na pewno za przysłowiową „złotówkę diety”, ale 
proszę wziąć pod uwagę pierwszeństwo realizacji niektórych zadań, nie drogę np. przy ul. 
Kasprowicza- tu można jeszcze wyczekać z  realizacją zadania, tak jak z innymi w okr. 
jednomandatowych- w innym przypadku, przy wyborach w wielomandatowych okręgach, 
można sobie zaszkodzić (takie mają być u nas)- dlatego wnioskuję o odesłanie do komisji 
wniosku radnych KWW Macieja Sonika, do ponownej analizy. 
Pan Thiel- dlaczego nie słuchamy mieszkańców, sołtysów, zgłaszających potrzebę realizacji 
zadań, chociażby ul. Parkowa w Rogowie- od wielu lat prośba o jej wykonanie- niestety, a 
przecież ta droga jest potrzebna, może nawet nie dla mieszkańców, ale szczególnie dla straży 
pożarnej, jako dojazd do ewentualnego zdarzenia. 
Naczelnik Wydz.OST Pani Meisner-  stwierdziła, że jest zaskoczona zmianami 
przedstawionymi dzisiaj na sesji, tym bardziej, że na komisji tych zmian nie przedstawiono- na 
komisjach o wielu rzeczach informowałam, o wzroście niektórych wydatków, ”wchłonęłam” 
wydatki  na straż miejską, nie jest odrębna, to nasza komórka, na odprawy emerytalne, bardzo 
zdziwiłam się, gdy Państwo „obcięliście”   z ogólnych wydatków majątkowych stanowiących 
257 tyś.zł. aż 140 tys.zł. na  windę- na windę zostało tylko 3 tys.zł.- wielokrotnie informowałam 
o stanie technicznym windy, informowałam że połączone są z windą serwery- jeżeli wyłączę 
windę, to padną serwery, jako jedyny samorząd poprzez wyłączenie windy uniemożliwimy 
niepełnosprawnym dostęp do urzędu ( do lokalu wyborczego, do burmistrza, do podatków 
itd.)- można ograniczyć zakup papieru toaletowego, materiałów biurowych, ale nie to- 
obligatoryjnie musimy korzystać z systemów- wszystkie decyzje z Państwem uzgadniam- 
nasze budynki, sprzęt cały czas „łatane”- zalewa nam budynki, to stare budynki, wcześniej  nie 
było generalnych remontów od lat 80-tych- nawet nie śmie o tak duże pieniądze prosić- za 100 
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tys nie zrobimy tego- powiem, że wiele umów jest już podpisane - robimy to co b. konieczne-  
na windę mam audyty-  są do wglądu- umowy są wznawiane, na 10 umów np. tylko 1 umowa 
na takim samym poziomie-ciągle są podnoszone opłaty np. na systemach komputerowych-   
Radny Pan Mehlich- szukacie oszczędności w bibliotece, domu kultury, urzędzie-  to ja też 
oszczędności szukam- znalazłem w rozdziale 75022Rady Gminy- świadczenia na rzecz osób 
fizycznych i zostawienie wydatków na poziomie tegorocznego budżetu tj.355 tys.550zł-za 
zaoszczędzone 24 tys.650 zł zmniejszyć dług- w ślad za tym musi być zmiana uchwały 
odpowiedniej na następnej sesji.   
Skarbnik Miasta Pan Patej- rozdz.75022- tu, po uzgodnieniu z przewodniczącym, są nie tylko 
diety radnych i sołtysów, ale również zakup tabletów dla radnych kolejnej kadencji, zakup 
programu e-sesja- oczywiście w każdej chwili możecie Państwo wrócić do wersji papierowej. 
Radny Pan Bryś- zaznaczył o konieczności utrzymania kwoty 140 tys.zł. na windę                    
w urzędzie (wielu mieszkańców skarży się na ciągłe jej psucie), zaznaczył: panie 
przewodniczący jak pięknie pan wypowiadał się na uroczystym odsłonięciu tablicy im. 
Norberta Mnicha na sali sportowej w Żywocicach- dawał Pan przykłady przykazań bożych, 
myślałem, że wniesie pan to w życie, ale okazuje się że nie-proszę to wprowadzić w życie- to 
nie jest złośliwe z mojej strony- pięknie Pan mówił.   
Skarbnik Miasta Pan Patej- nie ma dyr. GCUW-  jest nieobecna  na obradach, nie może bronić 
swoich zaplanowanych wydatków-  zmniejszenie ich wydatków o 100 tys.zł, będzie skutkowało  
na pewno  zwolnieniem przynajmniej dwóch pracowników. 
Pan  radny Pan Bryś- powiedział, że skoro tak bardzo radni z KWW Macieja Sonika szukają 
oszczędności, to może obniżyć o połowę diety radnych- taki wniosek zgłaszam- kiedyś 
pracowaliśmy społecznie- całkowicie bez diet. 
Pan Małkiewicz- jest pan za obcięciem diet  radnym i sołtysom. 
Pan Brys- tylko radnym, nie sołtysom, w imieniu sołtysów nie będę mówił, tym, że  pan wie jak 
niskie diety mają sołtysi. 
Pan Małkiewicz- podkreślił, że po przeanalizowaniu aktualnego budżetu z poprzednimi 
budżetami, od 2011 roku, odniesie się tylko do budżetu zeszłorocznego- w zeszłym roku         
w KDK wyk.- 1mln 327 tys., a dotacja celowa proponowana przez burmistrza tylko 1mnl.150 
tys.-poniżej wykonania i znacznie niższa od oczekiwań KDK- w  MiGBP wyk.-1mln.555 tys, a 
wniosek burmistrza 1mln.400tys., znacznie niżej niż  plan tej jednostki, znacznie obniżony 
przez burmistrza plan który został wykonany- wcześniej nikt tego nie zakwestionował, ani 
radni, ani dyrektorzy- pytam gdzie Państwo byliście wówczas, gdy burmistrz tak drastycznie 
obniżył wydatki tym jednostkom, znacznie niżej do ich wniosków, ale też do ich wykonania. 
Radny Pan Kandziora- dyrektorzy piszą wstępny budżet, odbywają spotkania z burmistrzem, 
jest narada dyrektorów, zapadają wspólne ustalenia, z czego mogą zrezygnować, ustalają 
wspólnie wydatki  dot. minim.wykonalności, aby te jednostki mogły funkcjonować- myślę że 
tym razem też,  w tym roku na pewno to samo ustalili min.kwoty, aby mogły funkcjonować- na 
pewno chcieli więcej, ustalili na tyle ile to było możliwe.  
Przewodniczący Pan Małkiewicz- wg.mnie jest to sztuczny dramat spowodowany planem,        
a plan tego budżetu, zgodnie z wnioskiem klubu zakłada wzrost o 7 % do ubiegłorocznego 
planu- plan zeszłoroczny dla KDK to 1mln.150 tys, a wykonanie do końca grudnia 1mln.330 
tys-na 2018 rok zwiększony o 100 i 200 tys – na ten rok bardzo hojny plan – niezasadnym jest 
tak szastać planem w gminie- należy co roku w sposób optymalny planować wzrost-realne 
wykonanie w ciągu roku w zeszłym roku o wiele większe cięcia były i nikt  tego nie 
kwestionował, ani dyr. domu kultury  dyr. Biblioteki. 
Burmistrz Pan Kasiura- ta dyskusja powinna odbywać się wcześniej, na komisjach, z tymi 
analizami, z przepytaniem dyrektorów na co chcą wydać te pieniądze w 2018 roku- na 
komisjach był przegłosowany projekt budżetu, bez dyskusji- co się takiego stało od komisji do 
sesji- dzisiaj pan w świetle jupiterów analizuje  danymi statystycznymi.  
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Przewodniczący Pan Małkiewicz- pan nie może mi  w każdej chwili przerywać- proszę mi dać 
skończyć, dlaczego nikt  nie płakał w zeszłym roku gdy plany były o wiele niższe, w tej chwili 
szastanie   w górę 100-200 tys.zł dla tych jednostek- wybory powinno robić się z własnej 
kiszeni, a nie  z wydanych pieniędzy na kampanie z domu kultury i biblioteki- nie dzieje się nic 
gorszego, co miało miejsce rok temu- plany były o wiele niższe, a nikt się nie odezwał, nawet 
dyrektorzy  tych jednostek- tak to rozumie- dział 750 administracja- tu też zaplanowano wzrost                   
o 7 %, mimo obcięcia 23 tys zł.- operuję  wnioskami merytorycznymi, korzystając z budżetu 
zeszłorocznego- rozmawiajmy spokojnie- przypominam, że od 2011 roku diety wzrosły           
w sposób nieznaczny (21 radnych), a rada uchwaliła uchwałę która blokuje wzrost diet łącznie 
z wynagrodzeniem najniższym  i od 7 lat nie uległa zmianie wys. diet- jeżeli chodzi                   
o administracje, to wzrost o 2 mln, dzieląc to na 80-90 pracowników, to jaka to skala               
na 1 pracownika  ciągu roku?- w tym roku ze straży miejskiej przeniesiono środki do działu 
75023 i my to widzimy, dlatego nie zostało zaproponowane tu większe cięcie-  padł zarzut, że  
członkowie KWWMacieja Sonika  nie wiedzieli o wniosku, nie uczestniczyli, nie zabierają 
głosu- wszyscy uczestniczyliśmy w opracowaniu tego wniosku, na każdym jego etapie-  jeżeli 
chodzi o zał.nr 8 to pozostaje w tej samej kwocie zaproponowany przez burmistrza- następuje 
tu tylko zamiana niektórych zadań na inne po rozmowie ze skarbnikiem (zadania ze 
„schetynówki”, (zadania nie otrzymały dofinansowania, raczej nie otrzymają), chcieliśmy 
skonsultować to jeszcze raz, wczoraj ze skarbnikiem- skarbnik nie miał dla nas czasu pod 
koniec jego pracy, ale  my też pracujemy popołudniami, czasami nocą- właściwie nie  zależy 
nam  z czego będą te oszczędności- nam zależy na tym aby deficyt zmniejszyć- nie będziemy 
mogli zadłużać się nadal jeżeli nie zmniejszymy deficytu, pod znakiem zapytania budowa 
mostu- zdolność finansowa gminy skończy się- obniżyć deficyt, ale na bieżąco realizować 
zadania. 
Burmistrz Pan Kasiura- nie rozumie tego, że wam obojętne skąd te oszczędności będą, ma 
być zaoszczędzone 1,5 mln- dlaczego to nie padło na komisji budżetowej, dopiero dzisiaj-
gdyby to było na komisji mielibyśmy jakąś szansę, możliwość zaproponowania oszczędności    
z wydatków bieżących czy też z zadań inwestycyjnych, po dogłębnej analizie. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- ma pan szansę to zrobić, niekoniecznie dzisiaj, można 
optymalizować poprzez zmiany do budżetu w trakcie roku, macie szansę zminimalizować 
wydatki na każdej następnej sesji- macie kilka miesięcy na zracjonalizowanie zmian. 
Burmistrz Pan Kasiura- proponuje, aby dzisiaj nie przyjmować zmian- na przełomie 
stycznia/lutego zaproponujemy zmniejszenie wydatków o 1,5 mln., po ponownej analizie 
budżetu-  budżet  ze skarbnikiem powinniście analizować  na każdej komisji budżetowej, a nie   
poza nią.  
Przewodniczący Pan Małkiewicz- jeżeli przejdzie wniosek radnych Klubu KWWMacieja 
Sonika,to burmistrz systematycznie  będzie ten budżet uzupełniać zachowując plany na 
poziomie ubiegłego roku, na tych działach, na których będzie brakowało, z pozyskiwanych 
dochodów i innych oszczędności-radni klubu nie będą wyrażać sprzeciwu. 
Burmistrz Pan Kasiura-taka dyskusja powinna odbyć się 2-3 tygodnie temu , a najdalej parę 
dni  wcześniej- to komisja budżetowa jest miejscem .gdzie ustala się takie rzeczy-nie 
zgadzając się na przyjęcie takiego wniosku, będę zobowiązany na dokonywanie zmian 
zmniejszających deficyt poprzez przesunięcia środków  z jednych działów na inne- uważam, 
że najpierw, tak jak w domu, powinniśmy zabezpieczyć środki na prąd, co, wodę, żywność       
a potem na wyposażenie- jeżeli jednak taka wola radnych, będę starał się realizować budżet 
taki jaki zostanie uchwalony. 
Radny Pan Mehlich- panie przewodniczący tu już tyle wątków przewija się, że trudno wrócić 
do swojego wniosku, odnieść się do niektórych wypowiedzi- chciałbym odnieść się jednak do 
pana wcześniejszej wypowiedzi nt. diet radnych- diety dla nas radnych są dodatkowymi 
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pieniędzmi do naszych zarobków, dla pracowników ich zarobki to podstawowe utrzymanie- nie 
można porównywać tych dwóch spraw. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie zgłaszane w trakcie  dyskusji nad 
budżetem wnioski  radnych: 
1) wniosek radnych Pana Koppe i Pana Tomali dot. oddalenia do komisji budżetowej wniosku 
radnych Klubu WW Macieja Sonika, do ponownej analizy- wniosek nie przeszedł: 9 
„za”,10”przeciwko”,2 „wstrzymujące się od głosu”- głosowało 21 radnych; 
2) wniosek radnego Pana Kandziory dot. pozostawienia w dziale 921- KDK i Biblioteki 
proponowanych przez burmistrza wydatków dla tych jednostek- wniosku nie przegłosowano:10 
„za”,10”przeciwko”,1 wstrzymujący głos”- głosowało 21 radnych; 
3) wniosek radnego Pana Brysia dot. zmniejszenia diet radnych o połowę- wniosek nie 
przeszedł: ”9”za”,  11”przeciwko”,1 wstrzymujące głosy”; 
4) wniosek radnych Klubu WW Macieja Sonika dot. wprowadzenia poprawek do uchwały 
budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków budżetowych majątkowych                        
i zmniejszeniu wydatków budżetowych  oraz zmian w zał. nr 8- drogowe zadania inwestycyjne- 
wniosku nie przegłosowano:10 „za”,10 „przeciwko”, 1 „wstrzymujący głos”- głosowało 21 
radnych. 
Radny Pan Mehlich wycofał swój wniosek dot. nie wzrastana diet ze wzrostem najniższej 
krajowej. 
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. 
Po przerwie. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok - 20 „za”,1 „wstrzymujący”- głosowało 21 
radnych. 
Radny Pan Brzozowski- wnioskował o ogłoszenie 5 min. przerwy. 
Po przerwie. 
Radny Pan Brzozowski- wnioskuje o poddanie pod głosowanie wniosku radnych Klubu WWW 
Macieja Sonika w części proponowanych zmian w zał.nr 8 drogowe zadania inwestycyjne. 
Radny Pan Koppe- przed chwilą ten wniosek był głosowany i „padł”- po raz drugi macie zamiar 
głosować? 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- poddane pod głosowanie będą tylko proponowane zmiany       
w zał.nr 8 (zamiana zadań) i to nic nie zmieni w budżecie- wniosek w części tylko nie 
przeszedł- wnioskodawca decyduje co głosujemy.  
Radny Pan Mehlich- wnioskował o oddalenie tego wniosku do komisji budżetowej, do 
ponownej analizy. 
Radny Pan Brzozowski- głos przeciwny, głosujemy nad wnioskiem dzisiaj, na sesji- wniosek 
radnego Pana Mehlicha  został odrzucony- 10 „za”,11”przeciwko”- głosowało 21 radnych. 
Radny Pan Mehlich – zgłosił wniosek  formalny aby rozwiązać  komisję budżetową, skoro nie 
może wypełniać zadań do jakich została powołana . 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- wniosku nie poddał pod głosowanie gdyż jest to niegodne      
z zapisem w statucie gmin. 
Radca prawny urzędu Pani Smolucha- zwróciła uwagę na fakt  próbowania „ominięci prawa” 
przez radnych- wniosek ten został już wcześniej przegłosowany i nie przeszedł. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- podziękował radczyni za ocenę- wniosek radnych KWW 
Macieja Sonika został przegłosowany w części- zał nr 8 nie jest tej samej treści  co 
przegłosowany wcześniej- pozostawmy ocenę RIO, ja uważam że wszystko dobrze zostało 
zrobione- głosowany wniosek wcześniej był najdalej idącym.  
Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie wniosek radnych KWW Macieja Sonika dot. 
proponowanych zmian w zał.nr 8 do budżetu- drogowe zadania inwestycyjne- wniosek 
przeszedł ”11”za”,8”przeciwko”,2 „wstrzymujące głosy”- głosowało 21 radnych. 
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Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie: 
1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok z przegłosowaną autopoprawką 
i przegłosowanym do budżetu wnioskiem radnych- zm. w zał.nr 8-  uchwała przeszła :13”za”,   
6 „przeciwko”, 2 „wstrzymujące głosy”- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXXVII/422/ 
2017 
2) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok-  wcześniej poddał 
pod głosowanie autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały, która przeszła jednomyślnie-
głosowało 21 radnych oraz autopoprawkę nr 2 do projektu, która przeszła jednomyślnie-
głosowało 21 radnych- projekt uchwały w spr. wpf wraz z przegłosowanymi autopoprawkami 
został poddany pod głosowanie- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 
UCHWAŁA Nr XXXVII/423/2017   
 
Ad.5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach    
z działalności kontrolnej w roku 2017. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Malinowski.         
Sprawozdanie w wyniku głosowania przyjęto  przy 1 głosie „przeciwko” -głosowało 21 radnych-
- UCHWAŁA Nr XXXVII/424/2017. 
 
Ad.6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił projekt Planu Pracy Komisji 
na 2018 rok- do projektu planu pracy komisji zgłoszono- Pan Malinowski o rozszerzenie 
zakresu kontroli komisji  ( w i kwartale) dodatkowo o zadania remontowe.  
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok wraz z rozszerzeniem planu kontroli komisji o 
zadanie j.w.  przyjęto przy 1 glosie „przeciwko”- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXIII/425/2017   
 
Ad.7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2017 roku oraz  
zatwierdzenie Planów Pracy na 2018 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji    
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów                 
( w załączeniu do protokołu.) 
Sprawozdania z działalności  komisji rady za 2017 rok przedstawili kolejno (w załączeniu do 
protokołu): 
1) Pani Anna Kielar- przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; 
2) Pan Ireneusz Żyłka- przewodniczący Komisji Spraw Społecznych; 
3) Pani Krystyna Brzezińska- przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów. 
Wszystkie sprawozdania  w załączeniu do protokołu, przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 21 radnych.  
Plany pracy Rady Miejskiej oraz  komisji rady na 2018 rok  kolejno przedstawili:  
1) przewodniczący rady miejskiej Pan Małkiewicz-plan pracy rady miejskiej na 2018 rok  
przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych; 
2)przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Kielar- 
radny Pan Kandziora- wnioskował o wprowadzenie do planu w miesiącu lutym 2018r. komisji 
wyjazdowej do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach- wniosek 
przyjęto jednomyślnie- zadanie wprowadzono do planu- plan przyjęto jednomyślnie do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych; 
3) przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Żyłka- wnioskowano o wykreślenie             
z komisji lutowej dwóch tematów tj. Informacji nt. przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz 
Informacji nt. działalności Punktu Konsultacyjno- Terapeutycznego w Krapkowicach; 
wykreślenie z komisji czerwcowej tematu: Informacja nt. cmentarzy dot. liczby wolnych miejsc 
grzebalnych oraz opłat za przedłużenie dzierżawy i wprowadzenie tego tematu do komisji 
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kwietniowej i wrześniowej; wprowadzenie do komisji kwietniowej tematu: Informacja nt. dotacji 
celowych przyznanych w 2017 roku- wnioski przyjęto- plan przyjęto jednomyślnie do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych 
4)przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów Pani Brzezińska- wnioskowano                    
o wprowadzenie do komisji kwietniowej tematu: Informacja nt. dotacji celowych przyznanych   
w 2017 roku- wniosek przyjęto- plan przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 21 radnych. 
 
Ad.8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
oświatowych do Akcji „Zima 2018” (w załączeniu do protokołu). 
      Informację nt. Stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
oświatowych do „Akcji Zima 2018” przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 21 radnych.  
    
Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawie  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz ,odczytał, kolejno poddając pod głosowanie: 
-projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok- 
autopoprawka przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką 
przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/426/2017; 
-projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- autopoprawka 
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła 
jednomyślnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/427/2017; 
-projekt uchwały nr 7 w sprawie  ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych  wydatków- uchwała przeszła 
jednomyślnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/428/2017; 
-projekt uchwały nr 8  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
w drodze przetargu- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXVII/429/2017; 
-projekt uchwały nr 9 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- 
UCHWAŁA NrXXXVII/430/2017; 
-projekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2018 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025- uchwała przeszła 
jednomyślnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/431/2017; 
-projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
na 2018 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych 
w gminie Krapkowice na lata 2016-2025- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/432/2017; 
-projekt uchwały nr 12 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna- zgłoszona autopoprawka przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła jednomyślnie- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/433/2017;  
-projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji 
urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach na lata  2018- 2021- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXVII/434/2017; 
-projektu uchwały nr 14 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Jaśminowej              
w Krapkowicach-przewodniczący Pan Małkiewicz- zadanie określone w petycji zostało 
wprowadzone do budżetu na 2018 rok (podjęto już uchwałę), ale petycję należy rozpatrzyć       



 13 

w formie uchwały- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych UCHWAŁA 
NrXXXVII/435/2017;  
- projektu uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości- 
zadanie omówiono na komisji połączonej 1,5 tygodnia temu oraz na komisjach rady, przed 
poprzednią sesją rady- burmistrz z służbami gminnymi  dołoży wszelkich starań,  aby interes 
gminy zabezpieczony  był jak najlepiej- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 
UCHWAŁA NrXXXVII/436/2017.  
 
12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad 
oraz w okresie międzysesyjnym udzielili: 
Zastępca Burmistrza Pan Haraf- odnośnie ograniczenia  przejazdu samochodów ciężarowych- 
TIRY- przez m.Krapkowice stwierdził, że od lat prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich nt. ograniczenia ruchu w ulicy Opolskiej w Krapkowicach- tu są jest  wstępnie 
uzgodniona organizacja ruchu do 10 ton-od ronda(BŚląski) do ul.Kolejowej- wnioskiem zajmie 
się jeszcze komisja wojewódzka i na początku roku 2018  ten ruch powinien być 
wprowadzony- odnośnie ograniczenia ruchu przez ul.ul.Pudnicka- Ks.Koziołka będziemy 
również wnioskować. 
Radny Pan Zdun- należy tu również, jak najszybciej wystosować pismo o wprowadzenie  
ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych(uk.Ks.Koziołka) gdyż na dzień dzisiejszy ten 
ruch samochodów ciężarowych jest bardzo duży, uciążliwy- zbyt duży ruch przez miasto od 
strony autostrady. 
Pan Haraf- najpierw powinniśmy do końca zamknąć temat ul.Opolskiej. 
Burmistrz Pan Kasiura- to będzie wiązało się z wyjazdem z Otmętu do Krapkowic przez Opole, 
autostradę  albo Kędzierzyn- Koźle- należy się nad tym zastanowić- dla sam. osobowych to 
udogodnienie, ale  niekoniecznie  dla naszych przedsiębiorców- dla nich to bardzo duże 
utrudnienie- najpierw należy ten temat bardzo szczegółowo przedyskutować  na komisjach, 
zanim rozpoczniemy jakąkolwiek procedurę w tym temacie. 
Pan Małkiewicz- odstąpił od wniosku w sprawie  przeniesienia  urządzeń z placu zabaw przy 
ul. Mickiewicza  do jednej z placówek oświatowych (przedszkole), po otrzymanej  informacji 
dot. braku zainteresowania placówek na  przeniesienie tych urządzeń- zaznaczył jednak, aby 
zabezpieczyć urządzenia zabawowe tak, aby nie stanowiły  zagrożenia dla przebywających tu 
osób. 
Prezes ZGKiM Spółka z o.o Pan Piosek- poinformował, że od 2004 roku w mieście 
zamontowano 12 parkomatów- z roku na roku ulegają one eksploatacji- na ten czas 
wymieniono  2 parkomaty na „nowsze”- koszt jednego parkomatu to 50 tys. zł.- sukcesywnie 
będą wymieniane „stare” parkomaty na nowe.  
 
13.Wolne wnioski i zapytania. 
Radny Pan Thiel- co z moim wnioskiem- wnioskowałem o ograniczenie zakresu robót 
planowanych do wykonania w 2018 roku w ramach wymiany nawierzchni ulicy Piastowskiej      
w Krapkowicach i przekazanie uzyskanych w ten sposób środków na nowe zadanie 
inwestycyjne pn. wykonanie nawierzchni asfaltowej- ulica Parkowa w Rogowie Opolskim. 
Radny Pan Kowalczuk- na dzień dzisiejszy niema potrzeby  remontowania całego odcinka 
drogi- ulica Piastowska-  zgodzę się, że na odcinku, gdzie jest nawierzchnia zniszczona, 
zbiera się woda itd. należy dokonać remontu, ale w dalszej części stan techniczny jest dobry- 
po wykonaniu  tu nowej nawierzchni jest obawa, że będzie tu tzw. tor wyścigowy, taki jak jest 
na ulicy Damrota ( po wykonaniu nowej nawierzchni- z tym remontem należy wyczekać. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- mam wątpliwości, dlaczego radny Thiel nie złożył 
takiego wniosku przed uchwalaniem budżetu. 
Radny Pan Thiel- próbowałem trzykrotnie, ale pan nie udzielił mi głosu.  
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Pan Małkiewicz-  proszę złożyć   wniosek do burmistrza, do analizy techniczno- zakresowej         
i kwotowej. 
Radny Pan Mehlich- wnioskował, aby komisja budżetu i finansów „objechała” wszystkie 
wytypowane zadania- inwestycyjne drogowe, aby zadania zostały zrewidowane  pod kątem 
konieczności ich realizacji które są niezbędne, a które są tylko po to by były, bo jest „rok 
wyborczy”, pod lupę należałoby również wziąć też ich zakres i wycenę. 
Pan Małkiewicz- uznał powyższe jak dobry  wniosek- powyższe zostanie rozpatrzone, 
ustalenia zapadną na kolejnych  komisjach. 
Sołtys Sołectwa Borek Pan Kusienicki- zarzucił radnym, że po raz kolejny wykonanie 
nawierzchni drogi-ul Wiejska w Borku została wykreślona z budżetu- był złożony po raz kolejny 
wniosek i nikt nie odpowiedział do dzisiaj, że zadanie nie weszło do realizacji-  przez 
trzydzieści  lat droga jest „łatana” i może ktoś zainteresuje się firmami, które  remonty robią       
i jak te remonty są prowadzone?-szukacie oszczędności, to może ktoś rozliczy firmy- to jest 
karygodne jak to „łatanie” wygląda-nawet śmieciarki nie mogą czasami wjechać  w ulicę, nie 
wjeżdżają z odśnieżaniem pługi- kto weźmie odpowiedzialność za to jak będzie wypadek- 
kobieta w ciąży przewróci się- prosimy o remont krótkiego odcinka drogi-350metrów-najpierw 
miała być woda, potem kanalizacja, ale nie będzie jej, bo miejscowość  liczy poniżej 100 
mieszkańców- zawsze było coś aby tej drogi nie zrobić- dlaczego to zadanie wypadło po raz 
kolejny- słyszy się, że  w innych sołectwach drogi są robione np. w Kórnicy, Pietnej, Dąbrówce 
Górnej a my czekamy 30 lat na zrobienie 350 m odcinka- kiedy to zrobicie- czy pan wie gdzie 
leży Borek- wcześniej pan mówił, że zadania zostały wskazane we wszystkich 
miejscowościach i ujęte do budżetu- naszego zadania nie ma- szanujmy się nawzajem. 
Pan Małkiewicz- wiem gdzie jest Borek- na komisji, przed sesją,  matka dziecka 
niepełnosprawnego też pytała kiedy będzie zrobiona  droga, tam gdzie mieszka- do budżetu 
zostały już przegłosowane zadania do realizacji na 2018 rok. 
Radny Pan Brzozowski- wielokrotnie  brałem udział w zebraniach wiejskich w Borku i nigdy na 
jakimkolwiek zebraniu Pana nie widziałem, a gdzie jest Borek wiem. 
Radny Pan Kandziora- ja panu powiem dlaczego nie znalazło się w budżecie to zadanie- na 
komisjach ustaliliśmy, ze dokonamy wizji lokalnej, przejedziemy się po gminie, ustalimy 
wspólnie, które zadania powinny być wprowadzone- wskazaliśmy zadania do realizacji- 
niestety po raz kolejny zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym- zał.nr 8 złożony przez 
radnych KWW Macieja Sonika, który dzisiaj przegłosowali, nie zawiera wskazanych do 
realizacji zadań.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- w budżecie na 2018 rok nie ma takiego zadania- nie 
ma pieniędzy na kolejne inwestycje- proszę złożyć wniosek do burmistrza- inicjatywa 
utworzenia projektu uchwały jest w gestii burmistrza. 
Burmistrz Pan Kasiura- oczywiście w zakresie oceny technicznej drogi, oceny kosztów, 
decyzja jednak jest w gestii rady- w wykazie zadań do budżetu na 2018 rok wskazałem to 
zadanie. 
Radny Pan Mehlich- do projektu budżetu były wskazane zadania m.in. ulica w Borku-to 
zadanie i kilka innych ciągle powtarzaliśmy do projektu- niestety, nie do końca zostały wybrane 
do załącznika nr 8,do budżetu priorytetowe zadania- na komisji ustaliliśmy, że skoro  
tzw.”schetynówka”(np.droga z N.Młyna do Steblowa) odpadnie ustalimy wspólnie i wskażemy 
w zamian zadania do realizacji- niestety Wy zagospodarowaliście  te pieniądze, jako klub 
radnych, na swoje zadania. 
Radny Pan Thiel-  nie uwzględniono naszych wnioskowanych zadań do budżetu, oprócz 
ul.Józefa w Żywocicach i ul.Olimpijskiej w Otmęcie- wnioskowaliśmy o wprowadzenie kilku 
zadań, wy jak zwykle, jako klub radnych, wprowadziliście swoje zadania.  
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Pan Małkiewicz- w każdej chwili mogliście mieć odwagę na złożenie  swoich wniosków, 
analizować budżet, szukać oszczędności na realizację tych zadań, my ciężko pracowaliśmy 
nad budżetem. 
Burmistrz Pan Kasiura- nie można mówić, że radni nie zdobyli się na odwagę odnośnie 
składania wniosków do realizacji- drugi rok z rzędu mówiliśmy, że wspólnie będziemy 
analizować zadania i wspólnie wprowadzać je do budżetu- niestety  drugi rok z rzędu sami 
ustalacie, drugi rok z rzędu robicie tzw.”wrzutkę”. 
Radny Pan Kandziora- zaznacza pan, że tylko radni klubu tak ciężko, rzetelnie  pracują- 
proszę powiedzieć rozdział 900(70 tyś.zł. chcieliście zabrać-uznaliście, że nie są potrzebne 
tu)-pozostała działalność- czy państwo radni, pan przewodniczący, wiecie na co przeznaczane 
są te pieniądze, skoro tak analizujecie budżet. 
Pan Małkiewicz-gmina nie ma jeszcze pełnego planu wykonawczego we wszystkich 
rozdziałach. 
Radny Pan Kandziora-  powiem- są to pieniądze na remonty placów zabaw z budżetu 
obywatelskiego- ucinacie tu pieniądze, a pan panie przewodniczący składa wniosek o remont 
urządzeń na tym placu, po ich dewastacji. 
Radny Pan Linek- ulica Jaśminowej nie była przewidziana do realizacji, a znalazła się  jest       
w zał.nr 8 do budżetu. 
Pan Małkiewicz- ul. Jaśminowa, to realizacja   petycji mieszkańców- w każdej chwili możecie 
złożyć wniosek, wskazując kwoty do budżetu na realizację  zadania w Borku. 
Pan Linek-  jednak ul.Jaśminową bardzo szybko wprowadziliście do realizacji, inne zadania 
czekają kilkanaście- kilkadziesiąt lat. 
Pan Małkiewicz- czy ktoś  z radnych chce zabrać głos, ale w innym temacie? 
Pytań, uwag nie zgłoszono. 
14.Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz dokonał zamknięcia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej          
w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba 
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