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Protokół Nr XXXV/2017 
z Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach 

  z dnia  16 listopada 2017 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 1630. 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 28.09.2017 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi 

    w pkt. 7 porządku  obrad. 
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2017 rok: 

    a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji   
    i deklaracji podatkowych (projekt uchwały z 18.10.2017 r.). 

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na 2017 rok: 

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” (projekt uchwały 
z  31.10.2017 r.). 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
c) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok 
(projekt uchwały  z  31.10.2017 r.); 
d) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z  16.11.2017.); 

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce 
(projekt uchwały z dnia 27.10.2017r.); 

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą 

               (projekt uchwały z dnia 27.10.2017r.); 

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
(projekt uchwały z dnia 29.09.2017 r.); 

h) projekt uchwały nr 8 w sprawie  przystąpienia do scalenia i podziału 
nieruchomości (projekt uchwały z dnia 19.10.2017 r.); 

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
(projekt uchwały z dnia 25.10.2017r.); 

j) projekt uchwały nr 10 w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach (projekt uchwały z 02.11.2017 r.); 
k) projekt uchwały nr 11 w sprawie  regulaminu korzystania z terenu przy fontannie 
i fontanny miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z  02.11.2017 r.); 
l) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z  28.10.2016 r.); 
m) projekt uchwały nr 13 w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań 
gimnazjum włączonego do innej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. 
oraz zespołu szkół, który z dniem 1 września 2017 r. stał się szkołą podstawową 
(projekt uchwały z 28.10.2016 r.); 
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n) projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (projekt 
uchwały z 03.11.2017 r.); 
o) projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krapkowice 
(projekt uchwały z 03.11.2017 r.). 

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

8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
9. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia  XXXV 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, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, sołtysów poszczególnych sołectw, prezesów spółek gminnych, 
wszystkich uczestniczących   w obradach. 

Przewodniczący  stwierdził, zgodnie  z listą obecności, że w obradach uczestniczy 19 radnych 
(stan rady 21 radnych), co stanowi  wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych 
decyzji. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- zgłosił wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
nr 14 w sprawie uchwalenia statutu gminy Krapkowice- stwierdził, że aktualnie będą 
procedowane zmiany sporne w prawie m.in. ustawy samorządowej, są to zmiany daleko 
idące    i aby nie wprowadzać za 1-2 miesiące zmian do statutu gminy odczekać i po wejściu 
w życie planowanych zmian  powrócić do uchwalenia statutu gminy. 
Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
Burmistrz Pan Kasiura  zgłosił:  
1) autopoprawki do projektu uchwały nr 3 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 
2017 rok oraz do projektu uchwały nr 4 w sprawie zmiany wpf- autopoprawki do projektów 
uchwał przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 radnych; 
2) wprowadzenie do porządku obrad: projektu uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Zdzieszowice w sprawie 
organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia oraz projekt uchwały nr 17 w sprawie 
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia 
planu finansowego tych wydatków- wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał nr 16 
i nr 17 przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
Protokoły z Sesji Rady z dnia  28 września  2017 r. oraz z dnia 20 października 2017 r. były 
do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją. Protokoły przyjęto 
jednomyślnie bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych . 
Ad.2.Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj.od 28 września  2017 r. 
przedłożył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  

 30.09.2017r- Zawody Powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnych na stadionie  w Otmęcie 

 30.09.2017r.-Zawody Szachowe w MiGBP w Krapkowicach, zorganizowane przez 
reaktywowany  Klub „Hetman” 

 Od 02.10.2017- trwający miesiąc Festiwal imprez dla Seniorów organizowany w gminie 
Krapkowice- radni otrzymali sprawozdanie z powyższego, zawarte w wydanym folderze 
upamiętniającym świętowanie seniorów z okazji Europejskiego Dnia Seniora w gminie- w 
tym miesiącu odbywały się darmowe seanse filmowe, warsztaty artystyczne, spotkania 
autorskie, zajęcia sportowe, międzypokoleniowe spotkania z wnukami- o kształcie 
tegorocznego Miesiąca Seniora decydowali m.in. seniorzy- zapotrzebowanie na 
organizowanie takich dni padło ze strony województwa i poprzez Urząd Marszałkowski 
zaktywizowanie, sformalizowanie współpracy na tym odcinku- zostali wybrani dwaj 
delegaci, którzy będą reprezentować organizację na poziomie marszałka województwa 
opolskiego 
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 05.10.2017 r.- KDK-  uroczyste odznaczenie jubilatów z okazji 50 i 60- lecia pożycia 
małżeńskiego- wręczenie medali, listów gratulacyjnych- w tym dniu świętował również        
v-ce przewodniczący rady, obchodząc 50 lecie pożycia małżeńskiego 

 6-7-8.10.2017r.-Hala  Widowiskowo- Sportowa- spotkanie z emerytami zorganizowane 
przez Związek Emerytów i Rencistów, Oktoberfest, przegląd zespołów Mniejszości 
Niemieckiej na Śląsku Opolskim, zabawa taneczna dla seniorów  

 10.10.2017 r.-  obchody 25- lecia Caritas w Kamieniu Śląskim, organizacji pomagającej     
i wspierającej  potrzebujących  

 11.10.2017r- Dzień Edukacji w KDK- wręczenie nagród burmistrza nagród dyrektorów 
szkół, zakończony artystycznym programem  Studia Piosenki działającym przy KDK 

 13.10.2017r.- oddanie do użytku nowoczesnego biurowca Firmy Multiserwis                             
w Krapkowicach- kolejny etap rozwój firmy, światowego koncernu z siedzibą                           
w Krapkowicach- forma zatrudnia 2 tys. pracowników  

 18.10.2017r- spotkanie w Domu Anna z 109 letnią pensjonariuszką tego domu-życzenia 
od burmistrza dla najstarszej  krapkowiczanki 

 19.10.2017r- oddanie do użytkowania zespołu boisk  przy PSP Nr 5 w Krapkowicach, 
następne duże zadanie przy szkołach, wcześniej przy PG Nr 2 w Krapkowicach 

 20.10.2017r.- sesja nadzwyczajna, jak również uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej śp. Norberta Mnicha- jego imieniem  nazwano salę sportową                            
w Żywocicach- w godzinach popołudniowych na Hali w Otmęcie inauguracja Grand Prix  
w tenisie stołowym, połączone Memoriałem ku czci pamięci wybitnego sportowca               
śp. Norberta Mnicha- turniej 2- dniowy 

 23-24.10.2017r.-delegacja z Gminy Krapkowice na Słowacji w m. Partyzanckie- 
potwierdziliśmy partnerstwo zawarte dwa miesiące temu 

 26.10.2017r.- w Prószkowie obchody 20 lecia Odnowy Wsi- nasze sołectwa  też tu 
aktywnie uczestniczą- bardzo dobra współpraca  tzw. liderów w sięganiu po środki 
finansowe  

 9.11.2017r.-  Młyn Zamkowy- konferencja  poświęcona możliwością szkoleniowym dla 
młodzieży, o zasięgu wojewódzkim z udziałem przedsiębiorców, samorządowców, 
przedstawicieli instytucji wspomagających i wspierających biznes- przedstawiono 
aktualna sytuację na rynku pracy- w powiecie krapkowickim bezrobocie spadło do 6,5%-
aktualnie brakuje rąk do pracy- lukę wypełniają pracownicy zagraniczni, szczególnie             
z Ukrainy 

 09.11.2017r. wieczorem- uroczyste oddanie do użytkowania pierwszej inwestycji 
wybudowanej  przy węźle Opole-poł.,dawniej Dąbrówka Górna,w Ekonomicznej Strefie 
Katowickiej przez Firmę Piomar- inwestycja bardzo szybko wybudowana przez Firmę 
Adamiec, druga inwestycja, na tym terenie,  jest w trakcie budowy- są kolejne wnioski          
o kupno nieruchomości w tej strefie 

 11.11.2016r.- obchody Święta Niepodległości rozpoczynające się msz.św.,przemarszem 
pod Pomnik Ofiar Wojen  i Przemocy, złożeniem wieńców i kwiatów, następnie pokaz 
Kawalerii Konnej, pokaz broni przez związek strzelecki  

 13.11.2017r.- rzecz bez precedensu w historii Krapkowic, po raz pierwszy wizyta                  
w Krapkowicach Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy- wizyta krótka, ok.20 min. spotkanie 
w urzędzie miasta z wojewodą, parlamentarzystami, samorządowcami z powiatu 
krapkowickiego- poruszono tu dwa główne tematy nurtujące mieszkańców Krapkowic  tj. 
rzeka Odra i zabezpieczenie p.powodziowe oraz sprawy komunikacji- następnie 
spotkanie z mieszkańcami na hali widowiskowo- sportowej- zgodnie z pozwoleniem 
p.poż.hala może pomieścić 600 osób na głównym parkiecie i 517 osób na widowni- za 
bezpieczeństwo, wizytę Prezydenta RP, również  za bezpieczeństwo mieszkańców 
odpowiada biuro ochrony rządu, to było ich zarządzenie odnośnie wpuszczenia 600 osób 
na halę-  te 600 osób to również ochrona, strażacy, pracownicy kancelarii Prezydenta RP, 
występujące na scenie  dzieci i młodzież- mieszkańcy byli wpuszczani do momentu 
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osiągnięcia liczby 600- wg.BOR, to było w trosce o prezydenta i osoby uczestniczące          
w spotkaniu. 

 14.11.2017r.-spotkanie w KOWR, dawna Agencja Nieruchomości Rolnych, z udziałem 
przewodniczącego rady i zastępcy burmistrza- rozmowy nt. sprzedaży działek za 
Pływalnią „Delfin” i związane z tym problemy z uzbrojeniem tych terenów. 

Do sprawozdania nie zgłoszono pytań, uwag. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 28 września 2017 r.                      
do 16 listopada 2017r. przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 
radnych.  
Ad.3.  Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi     
w pkt.7 porządku  obrad. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- plac zabaw edukacyjny przy ulicy Mickiewicza              
w Otmęcie, wykonany z budżetu obywatelskiego 2016 r. uległ dewastacji (brakuje elementów, 
urządzenia są popisane i nie da  się raczej tego odpowiednio zabezpieczyć,  aby nie był nadal 
niszczony i pełnił rolę edukacyjną, należałoby rozważyć przeniesienie instalacji  na teren 
placówki oświatowej np. na teren jakiegoś przedszkola- tu będzie dobrze wykorzystany               
i zabezpieczony przed dewastacją. 
Radny Pan Zdun-  na jakim etapie jest wprowadzanie monitoringu w mieście- jaki termin 
jego wykonania przewiduje się?      
Ad. 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2018 rok.  
Przewodniczący obrad odczytał  projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych- projekt uchwały omówiono na wszystkich 
komisjach resortowych rady, pozytywnie opiniując- do projektu nie zgłoszono uwag- projekt 
poddano pod głosowanie- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 
UCHWAŁA Nr XXXV/407/2017    
Ad.5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami realizującymi zadania gminy na rok 2018. 
Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok” szczegółowo omówiono  na wszystkich komisjach resortowych 
rady, przed sesją, opiniując pozytywnie- do projektu nie zgłoszono uwag- projekt poddano 
pod głosowanie- uchwała  przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXXV/408/2017.    
Ad.6.Podjęcie uchwał- omówione szczegółowo na komisjach resortowych rady, przed 
Sesją- 14 i 15  listopada 2017 r.).  
Przewodniczący obrad przedłożył  następne projekty uchwał, poddając kolejno pod 
głosowanie: 
- projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok- jako 
pierwszą pod głosowanie poddano zgłoszoną autopoprawkę do projektu- autopoprawka 
przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- projekt uchwały z autopoprawką poddano pod 
głosowanie- do projektu nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
radnych-  UCHWAŁA Nr XXXV/409/2017;    
- projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- jako pierwszą 
pod głosowanie poddano zgłoszoną autopoprawkę do projektu- autopoprawka przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- projekt uchwały z autopoprawką poddano pod 
głosowanie- do projektu nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
radnych-  UCHWAŁA Nr XXXV/410/2017;    
- projekt uchwały nr 5 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce- do projektu nie zgłoszono uwag- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/411/2017;    
- projekt uchwały nr 6 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, 
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Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą- do projektu nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/412/2017;    
- projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- do projektu nie 
zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXXV/413/2017;    
- projekt uchwały nr 8 w sprawie  przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 
Dyskusja. 
Przewodniczący rady Pan Małkiewicz- projekt omawialiśmy na komisji przed sesją, ale dalej 
mam wątpliwości co do podjęcia tej uchwały- tereny do scalenia i podziału znajdują się              
w rejonie drogi krajowej 45 i ulicy Prudnickiej-  jest tu 150  nieruchomości, stanowiące ok.70 
działek własności  gminy, na których gmina mogłaby zarobić ok.7 mln. wg. ceny rynkowej, 
pozostałe osób prywatnych (nabyli działki od ANR)- znajdują się tu drogi lokalne, 
wewnętrzne- te drogi  będą musiały być uzbrojone i utwardzone- będzie to duże wezwanie  
dla  gminy, to będą ogromne pieniądze- już w tej chwili jest problem z uzbrojeniem terenów 
za pływalnią krapkowicką- spotkanie w KOWR (dawna agencja nieruchomości rolnych) 
obiecująco nie wyglądało- nie wiem czy gminie udzielą wsparcia finansowego  na uzbrojenie 
tych terenów, aczkolwiek zobowiązaliśmy się pisemnie określić nasze oczekiwania 
przedstawiając zakres kosztów i etapy realizowania infrastruktury w tej części- już są 
sprzedawane działki- ludzie  budują się  w polu, w błocie- faktem jest, że ta strefa                                
rozwija się w budownictwo jednorodzinne, ale jeżeli scalimy teraz ten teren, to osoby 
prywatne szybciej sprzedadzą te działki niż gmina- jaki jest sposób formalny, aby to właśnie 
gmina sprzedała te działki szybciej, mając z tego pieniądze na uzbrojenie tych terenów- w 
innym przypadku nie podołamy finansowo  wobec oczekiwań tych, co kupią te działki- 
najpierw teren, który należy do gminy. 
Burmistrz Pan Kasiura- potraktowaliśmy ten teren jako element rozwoju Krapkowic- takich 
terenów jak ten, właściwie gmina już nie posiada-  faktem jest, że działki  gminy są 
poprzeplatane z działkami prywatnymi- impuls do takiego działania dał rynek nieruchomości, 
daje możliwość miejsca dla zabudowy wielorodzinnej- może tu zysku nie będzie, wyjdziemy 
na zero, wartością dodatnią będzie jednak to, że zamieszka tu ponad 100 rodzin, będą 
zameldowani u nas, na pewno  podatki, na pewno korzystanie z infrastruktury, energii elektr, 
co.,wody itd. i to też element rozwoju- gmina posiada jeszcze inny teren, w kierunku GOLDU, 
ale tu ma tylko 1 działkę, reszta to prywatne, tu tylko wydatki, żadne przychody- mamy jeszcze 
jedną działkę w Odrowążu, którą aktualnie sprzedajemy, innych działek już nie posiadamy do 
zaoferowania dlatego też chętni na działki jadą do Gogolina i tu zostawiają pieniądze- jest to 
proces trudny, ale w perspektywie kilkunastu lat rozwojowy, aby uniknąć takiego chaosu jak 
na Osiedlu Kwiatów, postanowiliśmy kompleksowo zająć się tym terenem, rozpoczynając 
procedurę scalania i nowego podziału- to droga do unormowania tej sytuacji, bo wszyscy są 
objęcie tą procedurą. 
Naczelnik Wydz.GGR Pan Szewczyk- teren ten objęty jest zagospodarowaniem do scalenia 
i podziału, gdyż tak wskazuje plan zagospodarowania przestrzennego- gmina nie ma tu 50% 
tego terenu, uniemożliwia jej możliwość pierwszeństwa sprzedaży działek.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- może należałoby dokonać zamian działek                       
z właścicielami prywatnych działek , tak, aby gmina miała działki w jednym miejscu i prywatni 
w jednym miejscu, umożliwiłoby to gminie, w pierwszej kolejności ich sprzedaż. 
Pan Szewczyk- nie sądzę, aby właściciele działek prywatnych byli tym zainteresowani, 
wiedząc, że nie będą mogli w pierwszej kolejności sprzedać działek- ta procedura została 
uruchomiona gdyż zgłosiło się już kilku właścicieli większych działek o ich podział i możliwość 
ich sprzedaży- burmistrz nie może  tego odmówić- będą żądali następnie doprowadzenia 
drogi itd., dlatego też  zaproponowano kompleksowe rozwiązanie, wprowadzając zapisy          
do planu. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- kompleksowy sposób podziału nie wprowadza 
jednak porządku i harmonogramu w sprzedaży tych działek- podobnie jest w przypadku 
Agencji Własności Rolnych, gdzie zabrakło konsultacji z gminą- agencja sprzedaje działki 
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budowlane- są wybudowane domy i są  rozproszone, wszędzie trzeba budować 
infrastrukturę- nadal nie wiemy jak będą sprzedawane działki przy ul.Prudnickiej, ale na 
pewno pierwsze pójdą właścicieli prywatnych, a gmina będzie zmuszona budować drogi  przy 
każdym domku- poczekajmy jeszcze, przeanalizujmy ponownie, zastanówmy się nad dobrym 
rozwiązaniem korzystnym dla gminy- to nie jest blokowanie uchwały- mamy jeszcze miesiąc 
do przeanalizowania sprawy. 
Radny Pan Malinowski- 7 mln. zł., które miałyby być zyskiem brutto nie starczy nawet                 
w połowie na uzbrojenie terenu- widzimy teraz jak zadania  (budowane drogi ) są 
niedoszacowane, ile jeszcze dokładać trzeba do zadań- dojdzie do tego, że zrobimy dobrze 
tylko właścicielom prywatnym tych działek, a gmina zobowiązana będzie przygotować im 
uzbrojone tereny, a my będziemy tu między sobą prowadzić kłótnie o pieniądze. 
Burmistrz Pan Kasiura- w takim razie, w tym momencie, jedyne co możemy zrobić aby 
zapobiec roszczeniom właścicieli jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego               
i ponowna zamiana tego terenu na  teren rolniczy.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- uważam, że na tę chwilę jesteśmy darczyńcami nic 
nie zyskując, zostajemy z problemem uzbrojenia terenów- znajdźmy korzystniejsze dla gminy 
rozwiązanie. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- decyzja należy do radnych- w tym miejscu scalenie                 
i podział nieruchomości, to jest unormowanie sytuacji, jeżeli tego nie zrobimy, to tak jak 
powiedział Pan Szewczyk i tak wystąpią 2-3 osoby większych działek o ich podział                          
i będą egzekwować od gminy uzbrojenie terenu- przystępując do scalenia i podziału 
zobowiązujemy  część  właścicieli działek do  oddania części ich terenu na drogi -  mając 
mniej terenu do sprzedaży właściciele prywatnych działek  nie będą tak szybko ich 
sprzedawać- może  to sposób na opanowanie  procesu szybszej  sprzedaży- po analizie, 
zastanawiając się  jakie jest wyjście z tej sytuacji, proponujemy kompleksowy podział, 
wydzielenie korytarzy, dróg. 
Radny Pan Warzecha- nie możemy ich jednak zostawić samym sobie- część nieruchomości 
przecież na drogi  mają oddać. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- tak, ale to nie jest dla nich strata- mnie martwi to, że 
oni pierwsi sprzedadzą działki, gmina na końcu i  tak będzie musiała „ zbroić  w media” teren, 
w różnych miejscach.  
Radny Pan Thiel- przecież gmina nie jest zobowiązana, że teren musi być szybko uzbrojony 
w drogi- nie zamykajmy sobie drogi do rozwoju Krapkowic- za kilka lat zaczną wpływać 
systematycznie podatki z tego i systematycznie można budować dogi- nie wierzę też, że tak 
szybko działki będą sprzedane. 
Radny Pan Malinowski- to powiedźcie to ludziom, że kupią działkę, wybudują się i nie będą 
mieli drogi- dajmy sobie czas, przeanalizujmy to jeszcze raz,  w taki sposób aby gmina miała               
z tego korzyści. 
Burmistrz Pan Kasiura-- może faktycznie, dajmy sobie czas na ponowne przeanalizowanie 
plusów i minusów, ustalając pewien harmonogram.   
Projekt uchwały, w wyniku głosowania, jednomyślnie oddalono do ponownego omówienia na 
komisjach rady i ponownego przedłożenia do uchwalenia na następnej sesji rady.  
- projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- do projektu 
nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 
XXXV/414/2017;   
- projekt uchwały nr 10 w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo- rekreacyjnego 
przy ul. Wrzosów w Krapkowicach- 
Dyskusja 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- pkt.10 lit”.i” zakaz wprowadzania zwierząt- jest to 
miejsce które różni się od pozostałych- wprowadzamy tu  zakaz wprowadzania m.in. psów- 
mam co do tego wątpliwości- gdzie w takim razie mają wychodzić, jeżeli korzystają  z tego 
terenu (teren rozległy )  wychodząc ze swoimi pupilami na smyczy-  to jest jedyne miejsce na 
tym osiedlu gdzie wychodzą na spacer mieszkańcy ze swoimi pupilami-czy muszą to być aż 
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takie ograniczenia- czy musi być dzisiaj podjęta uchwała, może jeszcze należy tą kwestie 
przedyskutować- warto zapis  trochę skomplikować-zakaz źle będzie  przyjęty  przez 
mieszkańców mających psy.  
Radny Pan Orzechowski- może wytyczyć miejsce, wybieg zamknięty, ogrodzony na tym 
terenie dla psów. 
Radny Pan Zdun- pkt.nr 4 regulaminu- wstęp bezpłatny na teren za wyjątkiem polany do gry 
w Paintball- tu będzie opłata-czy ten teren będzie wydzierżawiony firmie, czy będzie przetarg-
czy spółka Delfin będzie miała z tego korzyści finansowe- gra niezbyt bezpieczna- kto będzie 
tego pilnował. 
Burmistrz Pan Kasiura- brak regulaminu może  powodować konsekwencje prawne- kto 
będzie odpowiadał jak coś się stanie-proponuję nie oddalać uchwały, przyjąć i dalej 
przedyskutować pkt.10 regulaminu, na sesji grudniowej rozszerzyć zapis, wprowadzając 
nieco łagodniejszy. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- jest obawa, że nie wrócimy  do tego tematu. 
Pan Żyłka- na komisji spraw społecznych regulaminu szczegółowo nie omówiono- uważam, 
że teren ten jest dość obszerny i można wyznaczyć tu miejsce na spacery z psami- wiele jest 
miejsc, w Krapkowicach, gdzie nie można (jest zakaz) wchodzić z psami a mieszkańcy                
i tak tego nie respektują- tu będzie to samo, jeżeli nie wyznaczymy takiego miejsca (mini 
park). 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- dobry pomysł- część terenu wyznaczyć w tym 
miejscu na spacery z psami. 
Pan Kandziora- ludzie nie respektują zakazów, będą wchodzić z psami na teren gdzie będą 
przebywać dzieci, to może być niebezpieczne, może dochodzić do pogryzień, ludzie 
wprowadzają psy bez kagańców- należy wyznaczyć na tym terenie miejsce typowo do 
spacerów z psami- na placu rekreacyjno-wypoczynkowym zakazać wchodzenia z psami. 
Prezes Spółki Delfin Pan Broj- jedną z metod maksymalizacji zysku jest obniżanie kosztów      
i stąd propozycja wydzierżawienia części terenu, jego profesjonalne zagospodarowanie, 
ponoszenie kosztów związanych z wyposażeniem wg. ww. założeń, zachowanie 
bezpieczeństwa  na polanie do gry w Paintball-1 oferta wpłynęła-chętny chce wziąć ten teren 
pod swoją tzw. kuratele.  
Komendant Straży Miejskiej Pan Tupko- odnośnie zakazu wprowadzania psów na tereny 
otwarte- zgodnie z zapisami ustawowymi nie możemy ograniczać, bądź zakazywać  
wyprowadzania psów na tereny otwarte-  możemy karać, egzekwować wyprowadzanie psów             
w kagańcach, na smyczy, sprzątanie po swoich pupilach- strażnik częstochowski działając 
zgodnie z uchwałą ukarał właściciela psa za wejście z nim na teren otwarty zakazane 
nakreśloną uchwałą tejże rady- ten się odwołał- strażnik został ukarany przez sąd 
administracyjny. 
Radny Pan Żyłka-to jest tylko uporządkowanie tych spraw, wydzielenie strefy w tym miejscu 
dla psów, dla bezpieczeństwa przebywających tu osób. 
Raca prawny urzędu Pani Sąsiada- jeden wyrok sądu nie tworzy prawa- nie może tak być, 
że prawa jednych ograniczają prawa drugich-należy wziąć pod uwagę interes wszystkich 
grup- to był jeden  taki incydent- jeżeli ktoś zakwestionuje, to my będziemy bronić 
bezpieczeństwa mieszkańców, mając argumenty- kultura w tym przypadku jest taka, że 
przepisy sobie a ludzie sobie- Pastwo bronicie bezpieczeństwa  mieszkańców wprowadzając 
takie zapisy w regulaminie. 
Burmistrz Pan Kasiura-  wnioskuję o  przyjęcie dzisiaj regulaminu zmieniając zapis w pkt.10 
regulaminu „zakaz wprowadzania zwierząt za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego”-  
taka strefa, do spacerów z psami, na tym terenie zostanie wyznaczona. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie projekt uchwały z wnioskiem 
burmistrza- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych  UCHWAŁA Nr 
XXXV/415/2017;    
Salę obrad opuścił radny Pan Józef Brzozowski. 
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- projekt uchwały nr 11 w sprawie  regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny 
miejskiej w Krapkowicach- do projektu nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 18 radnych UCHWAŁA Nr XXXV/416/2017;    
 Na obrady wrócił radny Pan Józef Brzozowski . 
- projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice- do projektu nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych UCHWAŁA Nr XXXV/417/2017;    
- projekt uchwały nr 13 w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum 
włączonego do innej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. oraz  zespołu szkół, 
który z dniem 1 września 2017 r. stał się szkołą podstawową- do projektu nie zgłoszono 
uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych UCHWAŁA Nr 
XXXV/418/2017;    
- projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice- wycofany                  
z porządku obrad-  projekt uchwały oddalony do komisji do ponownego rozpatrzenia 
- projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krapkowice. 
Dyskusja. 
Radny Pan Brzozowski- konsultacje nad statutami sołectw już odbyły się- jako rada, bez 
ogłaszania ponownych konsultacji możemy wprowadzić zmiany do statutu- wnioskował             
o wprowadzenie przedziału liczby przy wyborze członków  do rad sołeckich (dla wszystkich 
sołectw)  np. od 3 do 12, twierdząc, że to pozwoli na łatwiejszy  ich wybór.  
Burmistrz Pan Kasiura- wówczas nastąpi potrzeba formalna ustalenia liczby członków na 
Zebraniu Wiejskim.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poparł powyższy wniosek- dajemy możliwość 
zmiany- przedział da możliwość  na zebraniu wiejskim ustalenie liczby- najmniejsza liczba 
członków w Borku(3) a największa  w Dąbrówce( 12), dlatego taki przedział, od najniższej- 
zebranie wiejskie zdecyduje o liczbie członków do rad. 
Rany Pan Kowalczuk- poparł również wniosek radnego Pana Brzozowskiego.  
Radny Pan Mehlich-  taki zapis również powinien być wprowadzony do statutu tj, że Zebranie 
Wiejskie, na pierwszym zebraniu ustala liczbę członków do rad sołeckich. 
Radny Pan Tomala- określając przedział od najniższej liczby (3) powodujecie, że tylko te trzy 
osoby zgłoszą się do pomocy sołtysowi- już teraz nie ma chętnych- dlaczego upieracie  się 
zmieniać to- konsultacje były- mieszkańcy  ustalili już w statutach liczbę wybieranych 
członków. 
Burmistrz Pan Kasiura- sołtys Pan Tomala obawia się takiej sytuacji, że ustalając przedział 
od 3---,do, po wyborze sołtysa, może zgłosić się tylko 3 do pomocy sołtysowi, bo zebranie 
wiejskiej może ustalić tylko liczbę 3 członków do rady. 
Radna Pani Burzyk- oczywiście skoro tak ustaliły sołectwa, dlaczego to zmieniać. 
Radny Pan Thiel- dlaczego ograniczać liczbę członków do rad- jedne sołectwa ustaliły 
przedział, drugie stałe liczby- tak ustaliły zebrania wiejskiej i to należy uszanować. 
Burmistrz Pan Kasiura- proponuję przyjąć statuty sołectw w wersji proponowanej- jeżeli 
któreś  z sołectw uzna potrzebę zmiany, to taki zapis można w każdej chwili zmienić na ich 
wniosek.  
Radny Pan Mehlich- tym bardziej, że na analizę tego mają jeszcze dość czasu- wybory do 
rad sołeckich, dopiero za 1,5 roku. 
Radny Pan Brzozowski- wycofał wniosek, apelując jednak do sołtysów, aby ponownie 
przedyskutowali zapis dot. ustalenia liczby członków do rad, zastanowili się nad ustaleniem 
przedziału- w każdej chwili mogą złożyć wniosek o zmianę zapisów w statucie- 
 uchwała poddana pod głosowanie przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych  
UCHWAŁA Nr XXXV/419/2017;    
  
 
 



    9 

 

- projekt uchwały nr 16-  w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Krapkowice a Gminą Zdzieszowice w sprawie organizacji dowozu niepełnosprawnego 
ucznia- do projektu nie zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
radnych UCHWAŁA Nr XXXV/420/2017;     
- projekt uchwały nr 17-  w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków- do projektu nie 
zgłoszono uwag- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych UCHWAŁA Nr 
XXXV/421/2017;    
  
Ad.7.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku 
obrad oraz w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz Pan Kasiura- za tym, aby plac zabaw edukacyjny był w tym miejscu głosowali 
mieszkańcy- przenieść plac, to trzeba znaleźć inne lepsze miejsce, a to wiąże się z kosztami 
demontażu, ponownego montażu, tracimy również wszelkie gwarancje i rękojmie na 
urządzenia- należy również załatwić pozwolenie budowlane, wyszacować koszty demontażu 
i montażu, ale jeżeli taki wniosek będzie to na pewno operacja trochę potrwa i kosztowna. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- jeżeli tego nie przeniesiemy, to nie będziemy mieli 
co zbierać- należy sprawdzić jakie będą koszty i czy któryś z dyr. przedszkoli byłby 
zainteresowany przejęciem urządzeń edukacyjnych i ujęciem kosztów   w budżecie placówki.  
Zastępca Burmistrza Pan Haraf- podpisano umowę z terminem realizacji  do końca listopada 
br.-został doprowadzony już prąd i światłowody- firma przystąpiła do montażu pierwszych 
kamer-ul.Jagiellońska- w chwili obecnej trwa montaż w Straży Miejskiej- prawdopodobnie,      
w przyszłym tygodniu uda się zakończyć prace. 
 
Ad.8.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
Radny Pan Gut- kiedy zostanie zburzony budynek przy skrzyżowaniu ulic Ks.Koziołka-3 Maja, 
na dole w Otmęcie; na jakim etapie są działania zmierzające do adaptacji mostu kolejowego 
na rz. Odrze w Krapkowicach 
Burmistrz Pan Kasiura- w tym roku mamy mieć koncepcję tego skrzyżowania- w grudniu, albo 
w styczniu  przedstawimy koncepcje radnym; odnośnie mostu kolejowego większą wiedze 
powinniśmy mieć w grudniu br.- będziemy wiedzieli jakie środki otrzymamy z Aglomeracji 
opolskiej  
Radny Pan Malinowski- przeanalizować ponownie  wyceny inwestycji do realizacji w 2018 
roku, zgłoszone przez radnych KWW Macieja Sonika- są zbyt wysokie- wyszacować również 
zadanie pn.remont/wymiana nawierzchni drogi- ul. Konopnickiej w Krapkowicach- ze 
„scheynówki” może być realizowane ale  na pewno nie . 
Burmistrz Pan Kasiura- na grudniowej sesji, ewentualnie na styczniowej przedstawimy 
stosowna informacje, na początku grudnia powinna być również wiedza nt. zakwalifikowania 
wniosku na rewitalizację mostu.  
Radny Pan Brzozowski- zwrócić uwagę na złej jakości asfalt, który ma być położony na 
parkingu przy ul. Drzymały- po drugiej stronie ulicy, przy targowisku taki asfalt został położony 
(złej jakości- topi się latem). 
Radny Pan Orzechowski- na jakim etapie są działania w kierunku zmiany organizacji ruchu 
w rejonie ulic Limanowskiego- Pułaskiego w Krapkowicach. 
 Na  zapytanie radnego Pana Orzechowskiego Burmistrz  Pan Kasiura udzieli informacji 
pisemnej. 
 
Ad.9. Przewodniczący Pan Andrzej Małkiewicz dokonał zamknięcia XXII Sesji Rady Miejskiej  
w Krapkowicach, dziękując wszystkim za uczestniczenie w obradach rady.  
Protokołowała Elżbieta Skiba  

 
                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                               Andrzej Małkiewicz   


