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Protokół Nr XXXIX/2018 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 22 lutego 2018 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe. 
  XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1645 
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.  
Otwarcia XXXIX Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie . 
Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo umig, kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, 
wszystkich biorących udział w obradach rady. 
Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 21 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji. Protokoły z sesji  rady w dniu 15.12.2017r.       
i sesji nadzwyczajnej w dniu 06.01.2018r. były do wglądu w biurze rady,na sesji rady, 
opublikowane  w BIP, na stronie umig- do protokołów nie wniesiono uwag- przyjęto 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie  XXXIX Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie 
prawomocności obrad 
2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między sesyjnym 
od 15.12.2017 r. do 22.02.2018 r. 
3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowie w pkt.9 
porządku obrad. 
4. Sprawozdania na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki                         
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny. 
5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2018 rok. 
6. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania 
gminnym zasobem  nieruchomości. 
7.  Informacja  z realizacji uchwały w  sprawie uchwalenia Regulaminu  o utrzymaniu 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
8.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr 1                
z 26.01.2018 r.); 

b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt 
uchwały nr 2 z 07.02.2018 r.); 

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt  uchwały nr 3                     
z 13.02.2018 r.); 

d) w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały 
nr 4 z  12.12.2017 r.); 
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e)  w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej 
w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 5 z 12.12.2017r.); 

f) w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic 
Prudnickiej i Drogi Krajowej 45 (projekt uchwały nr 6 z 04.01.2018r.); 

g)  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały 
nr 7  z 04.01.2018r.); 

h)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
w drodze przetargu (projekt uchwały 8 z  18.01.2018 r.); 

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
w drodze przetargu  (projekt uchwały nr 9 z 19.01.2018 r.); 

j)  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 10  z  05.02.2018 r); 

k) w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 11               
z  05.02.2018 r.); 

l) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018 
(projekt uchwały nr 12 z  05.02.  2018 r.); 

m) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania  (projekt uchwały nr 13 z 05.02.2018 r.); 

n) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w 
rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały nr 14           
z 06.02.2018 r.); 

o) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna (projekt uchwały 
nr 15 z 06.02.2018 r.); 

p) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 16               
z 06.02.2018 r.); 

q) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały 
nr 17 z 06.02.2018 r.); 

r) w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice 
na rok 2018" (projekt uchwały nr 18 z  07.02.2018 r.); 

s) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice" (projekt uchwały nr 19      
z  07.02.2018 r.). 

 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  
oraz w  okresie międzysesyjnym. 
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.  
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11. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  
Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie 
autopoprawek do: do projektu uchwały nr 2  w sprawie zmiany budżetu gminy 
Krapkowice na 2018 rok; do projektu uchwały nr 3  w sprawie zmiany wpf; do 
projektu uchwały nr 17   w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej  
w Krapkowicach  z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości  i zasad ustalania 
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Krapkowice; do projektu uchwały nr 19 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/200/2016 Rady  Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice"- 
wszystkie, wnioskowane  o wprowadzenie do projektów uchwał  autopoprawki 
kolejno poddano pod głosowanie- wszystkie jednomyślnie wprowadzono do 
porządku obrad- głosowało 21 radnych. 
Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały nr 20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg            
gminnych oraz projektu uchwały nr 21 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. 
dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych- wnioskowane o wprowadzenie do 
porządku obrad projekty uchwał, kolejno przegłosowano- jednomyślnie, 
wprowadzając do porządku obrad- głosowało 21 radnych. 
Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  
nr 6 w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic prudnickiej  
i drogi krajowej 4 i odesłanie projektu do dalszych prac komisji rady. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- głos przeciwny- prace trwały tu bardzo długo, 
na komisji spraw społecznych projekt pozytywnie zaakceptowano i wnioskuję             
o procedowanie uchwały. 
Radny Pan Mehlich- z kolei na  komisji  gospodarki i finansów  wnioskowano              
o wycofanie projektu z porządku obrad rady, odsyłając projekt do dalszych prac 
komisji, wnioskowano również o wzięcie pod uwagę osoby szczególnie związanej        
z gminą Krapkowice. 
Wniosek burmistrza poddano pod głosowanie- 10 radnych „za”, 10 radnych 
„przeciwko”, 1 radny ‘wstrzymał się od głosu”- głosowało 21 radnych- projekt uchwały 
nr 6 zostaje w porządku obrad i będzie procedowany. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Małkiewicz wnioskował o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał: nr 22 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. 
podniesienia wys. dotacji celowej dla żłobków; nr 23  w sprawie rozpatrzenia petycji  
w spr. wykonania trwałej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami ul. Wiejskiej 
w Borku- wnioskowane do porządku obrad projekty uchwał, poddane kolejno pod 
głosowanie, jednomyślnie wprowadzono do porządku obrad- głosowało 21 radnych. 
Ad.2.  
Sprawozdanie z działalności w okresie od 15 grudnia 2017r.do 22 lutego 2018r. 
przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura 
-15.12.2017r.- sesja budżetowa, przyjęto budżet gminy na 2018 rok- wspólnie ze 
skarbnikiem burmistrz uczestniczył w kolegium odwoławczym RIO, gdzie stwierdzono 
uchwalenie budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok , zaznaczając o uchybieniu, który 
właściwie nie miał wpływu na uchwalony budżet- burmistrz i skarbnik złożyli 
stosowne wyjaśnienia. 
19.12.- 21.12.2017r.-  Wigilie opłatkowe w WTZ, OPS, ŚDS. 
05.01.2018 r- zebrania sprawozdawczo- wyborcze OSP Ściborowice. 
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07.01.2018 r.- zebranie sprawozdawczo- wyborze OSP Żywocice- kolędowanie przy 
OSP. 
12.01.2018 r.-Sesja Nadzwyczajna. 
14.01.2018.- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak co roku w Krapkowickim 
Domu Kultury- występy lokalnych zespołów artystycznych działających przy KDK,     
w tym roku został pobity rekord zbiórki pieniędzy- podziękowania dla wolontariuszy, 
organizatorów. 
20.01.2018r- Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP w Kórnicy 
21.01.2018r. Koncert Noworoczny w KDK- występ artystów polskich i zagranicznych- 
bogaty repertuar operetkowy i baletowy. 
24.01.2018r.- PSP nr 4 w Krapkowicach- spotkanie z przedstawicielami Zakładu 
Gazowniczego i mieszkańcami nt. możliwości zgazyfikowania dolnego Otmętu, 
kolejne spotkanie  w Żywocicach- rozmawiano również nt. wymiany pieców na 
ekologiczne przy dofinansowaniu ze strony gminy i powiatu. 
25.01.2018r.- wspólne spotkanie rady gogolińskiej i rady krapkowickiej- pokłosie 
podpisanego porozumienia pomiędzy obu gminami nt. wspólnych przedsięwzięć 
gospodarczych, kulturalnych i sportowych.   
28.01.2018r.- występ zespołu dziecięco- młodzieżowego (folklor) ”Mały Śląsk”           
w kościele Żywocickim- wspólne śpiewanie kolęd. 
28.01.2018r.-skoki narciarskie na dużej krokwi- reprezentacja kibiców z Żywocic         
i okolicznych wiosek z flagą Krapkowic promują gminę 
02.02.2018r- w Filharmonii Opolskiej wernisaż krapkowickiej poetki, malarki lokalnej 
Krystyny Szwed. 
05.02.2018r-zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Żużela 
06.02.2018r- wmurowanie węgla kamiennego pod budowę  nowego magazynu          
w siedzibie Firmy Paul Schockemohle Logistic- przy ul. Transportowej powstaje nowa 
hala o pow.8 tys.m2- rozbudowa firmy stworzy nowe możliwości, będzie też 
inspiracją do realizacji kolejnych planów. 
07.02.2018r.- spotkanie w ZDW nt. pierwszego etapu przebudowy, dogłębnego 
remontu ulicy Opolskiej- od ul. Pocztowej do ul. Głębokiej- zakończenie prac 
planowane jesienią 2018 r. 
08.02.2018 r.- Hala Sportowo- Widowiskowa w Otmęcie- spotkanie z prezesem 
spółki  Panem Broj nt. struktury boiskowej w Otmęcie i Krapkowicach-planowane jest 
m.in. wykonanie oświetlenia na boisku rezerwowym  w Otmęcie, co pozwoli na 
wydłużenie treningów młodych piłkarzy, tym samym omijając główną płytę boiska, 
zbyt mocno wyeksploatowaną. 
08.02.2018r- spotkanie w „Młynie”- mieszkańcy trójstyku granic: Polski, Czech             
i Słowacji oraz Japonii-wymiana doświadczeń i poznawanie kultur-miasto Krapkowice 
staje się dla turystów bardziej atrakcyjne. 
17.02.2018r- zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Dąbrówka Górna. 
22.02.2018r- konferencja nt. wykorzystania środków europejskich- Krapkowice 
postrzegane są jako aktywny uczestnik inwestycji- po raz drugi otwierano oferty na 
remont Baszty Krapkowickiej(rewitalizacja obiektu zabytkowego)- niestety wybrana 
oferta wyższa o 100 tyś.zł niż zabezpieczona kwota w budżecie (pierwszy przetarg -
oferta wyższa aż o 400 tyś.zł.)- dzisiaj propozycja zmian budżetu gminy poprzez 
zwiększenie budżetu o  kwotę 100 tyś.zł., aby móc skutecznie zrealizować to 
zadanie. 
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Dębowej w Krapkowicach w ramach 
środków niewygasających- zmieściliśmy się w środkach zabezpieczonych                   
w budżecie. Nie rozstrzygnięto przetargu na budowę chodnika- Aleja Jana Pawła II   
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w Otmęcie, również w ramach środków niewygasających- przetarg będzie ogłoszony 
ponownie. Aktualnie rozpoczęto proces wyłonienia inspektora nadzoru nad budową 
mostu- nadzór inżynieryjny powinien być od początku tej inwestycji- procedura 
wyłonienia insp. nadzoru powinna być zakończona w m- cu marcu br., następnie 
zostanie ogłoszony przetarg na całość inwestycji.  W styczniu 2018 r. zrealizowano 
budowę ulicy Mickiewicza w Steblowie w ramach środków nie wygasających.                         
W styczniu uruchomiono system monitoringu powietrza (aplikacje na stronie umig-u)- 
monitorowane  powietrze nie wygląda najlepiej, w zależności od temperatury, 
ciśnienia, pory dnia,a w godzinach wieczornych najbardziej widoczny kolor  czerwony 
ale jest to przekroczenie zanieczyszczenia chwilowe i nie powodujące uruchomienia 
stosownych procedur. Rozstrzygnięto konkurs dotacji z budżetu gminy na kluby 
sportowe, aktualnie trwa procedura oceny wniosków na zadania  kulturalne, sportowe 
i ekologiczne. Coraz więcej zapytań  z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki nt. 
terenów inwestycyjnych, szczególnie przy węźle autostrady Dąbrówka Górna-jest 
potencjalny  inwestor zainteresowany kupnem w tym miejscu  terenu o pow. 14 ha i 
wybudowaniem tu magazynu przeładunkowego 0 pow. 40 tyś.m2- sprawa w ciągu 
kilku tygodni powinna wyjaśnić się i raczej pozytywnie dla gminy- polityka wcześniej 
zastosowana przez gminę wprowadzająca ulgi podatkowe dla inwestorów  przynosi 
efekty. 
Pytania. 
Radny Pan Brzozowski- czy wykonawca na remont Baszty Krapkowickiej był 
wyłoniony w ramach przetargu, ile ofert było złożonych i kto wygrał.       
Zastępca burmistrza Pan Haraf- pierwszy przetarg nie wyłonił z pośród dwóch 
złożonych  ofert żadnego wykonawcy- w drugim przetargu dwie oferty lokalnych firm   
i wyłonienie firmy krapkowickiej- na wykonanie makiety nie wpłynęła żadna oferta 
(nikt nie chce podjąć się tego zadania), złożyliśmy zapytanie do firmy opolskiej, jutro 
oferta wpłynie i jeżeli  będzie akceptowalna to jutro wyłoniony zostanie wykonawca 
na drugą cześć tj. wykonanie makiety na baszcie. 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krapkowic w okresie międzysesyjnym tj. od 
15 grudnia 2017 r. radni przyjęli jednogłośnie- głosowało 21 radnych.         
Ad.3.  
    Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi 
w pkt.9 porządku obrad. 
Radny Pan Adam Orzechowski- zgłosił zapytanie, na piśmie w sprawie systemu 
monitoringu zanieczyszczeń powietrza w gminie Krapkowice- odpowiedź udzielona 
zostanie na piśmie. 
Radny Pan Ireneusz Żyłka- jaka inwestycja budowana jest na terenie, za rondem,     
w kierunku Steblowa. 
Burmistrz Pan Kasiura- jest to firma krapkowicka (byłego radnego Pana Suchego- 
maszyny rolnicze)- w tym miejscu rozbudowuje swoją firmę, przenosi siedzibę z ulicy 
Kamiennej w Krapkowicach- ładny projekt, na pewno będzie wizytówką Krapkowic.    
Radny Pan Jarosław Zdun- kiedy nastąpi rozbiórka pustostanów  przy skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja-Ks. Koziołka, jakie są plany na przyszłość po zburzeniu tych obiektów. 
Burmistrz Pan Kasiura- po rozmowach z Zarządem Dróg Wojewódzkich  wstępna 
koncepcja została wykonana, jednakże  komisja działająca przy Marszałku 
Wojewódzkim wcześniej chce dokonać badania natężenia ruchu na tym 
skrzyżowaniu i po wynikach wspólnie opracujemy szczegółową koncepcję 
zagospodarowania tego terenu.        
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Ad.4. 
    Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania  Rodziny            
( w załączeniu do protokołu). 

Informacje przedłożyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani 
Marlena Kornaś. Informacje omówiono szczegółowo na posiedzeniu komisji spraw 
społecznych przed sesją rady, w dniu 20.02.2018 r. 
Informacje poddane „w pakiecie” pod głosowanie przyjęto jednogłośnie, do 
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych. 
Ad.5.  
   Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 
2018 rok ( w załączeniu do protokołu). 
Program, omówiony szczegółowo na posiedzeniu komisji edukacji, kultury i sportu     
w dniu 19.02.2018r- program  przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 21 radnych.  
Ad.6.  
    Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących 
gospodarowania  gminnym zasobem nieruchomości ( w załączeniu do protokołu) 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniach komisji spraw społecznych      
w dniu 20.02.2018r. oraz komisji gospodarki i finansów w dniu 21.02.2018r., przyjęto 
do wiadomości. 
Ad.7.  
    Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu                   
o utrzymaniu  czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (w załączeniu 
do protokołu). 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniu komisji spraw społecznych w 
dniu 20.02.2018 r. oraz komisji gospodarki i finansów  w dniu 21.02.2018r., przyjęto 
do wiadomości. 
Ad. 8.  
    Podjęcie uchwał: 
Przewodniczący obrad przedstawił  pakiet projektów uchwał, które zostały odczytane 
i kolejno poddane pod głosowanie- przed sesją projekty uchwał omówiono 
szczegółowo na posiedzeniach komisji resortowych rady w dniach od 19.02.2018r.do 
21.02.2018 r..       
Projekty uchwał: 
-w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/439/2018; 
-w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok  z autopoprawką- 
radny Pan Zdun- stwierdził, że nie będzie wnioskował o procedowanie Jego wniosku 
dot. ul. Piastowskiej, ale nie zgadza się jednak z tym, że środki wyznaczone na 
przebudowę ul. Piastowskiej zostały przeniesione na budowę drogi- ulica Parkowa    
w Rogowie Opolskim- stwierdził, że ul. Piastowska od dłuższego czasu jest 
najbardziej używaną drogą w Otmęcie, o bardzo  dużym natężeniu ruchu, w związku 
z tym  stan techniczny tej drogi jest coraz gorszy i na pewno wymaga przebudowy. 
Burmistrz Pan Kasiura- nikt nie twierdzi, że ta ulica jest o dużym natężeniu  ruchu 
samochodowym, staramy się jednak wyciągać wnioski-  w zeszłym roku były 
zabezpieczone środki finansowe na wykonanie nawierzchni asfaltowej i po 
rozpoczęciu zadania okazało się, że są niedoszacowane, że  podwójne środki są 
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potrzebne, bo należy dodatkowo krawężniki wymienić, wyregulować studzienki albo 
zawory kanalizacyjne- na ulicy Piastowskiej chcemy najpierw zrobić chodniki,  w 
przyszłości  nawierzchnię drogi, chcąc uniknąć wcześniejszych błędów- jeżeli będą 
nadal zgłaszane wnioski zwiększające wydatki na nowe zadania, to oczekiwałbym 
również wniosków o wskazanie środków zabezpieczających wykonanie tego zadania, 
albo wskazanie wykreślenia innego zadania, gdyż nie ma zabezpieczenia 
finansowego na nowe. 
Radna Pani Kielar- wnioskuję o pozostawienie w budżecie (załącznik nr 8       
(uchwalony uchwałą rady w grudniu 2017 r.) zadania pn. przebudowa chodników- 
ulica Kwiatowa w Krapkowicach. 
Burmistrz Pan Kasiura- aby to zadanie miało miejsce w budżecie należy najpierw  
przegłosować wycofanie innych zadań  i wstawienie tego zadania- w budżecie nie 
ma pieniędzy na to zadanie. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- zobaczymy najpierw czy wniosek zostanie 
przegłosowany, jeżeli tak to będziemy konsultować zmiany do budżetu. 
Burmistrz Pan Kasiura- podkreślam, na to zadanie nie ma pieniędzy w budżecie- 
musiałoby być wykreślone inne zadania.  
Przewodniczący Pan Małkiewicz- ogłosił 5 min. przerwę celem skonsultowania 
powyższego tematu z radcą prawnym. 
Po przerwie. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- stwierdził, że wnioski ewentualnie mogą być 
procedowane ale ze wskazaniem zadania, które wykreślamy, bądź wskazujemy inne 
źródło finansowania. 
Radny Pan Brzozowski- w tym momencie tego nie zrobimy, dlatego też wnioskuję 
aby projekt wrócił ponownie do prac komisji. 
Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie- wniosek nie przeszedł- 2 
radnych głosowało „za”, 14 radnych „przeciwko”,5 radnych „wstrzymało się od głosu”- 
głosowało 21 radnych. 
Radny Pan Mehlich- w dniu wczorajszym wnioski nie uzyskały poparcia, nie widzę 
potrzeby dzisiejszego ich procedowania. 
Burmistrz Pan Kasiura- materiały były wysłane radnym 1-1,5 tygodnia temu, wczoraj 
dyskusja na komisjach, na których też zaproponowałem gdy będą zgłoszone wnioski   
o wprowadzenie tych zadań do budżetu, zgłoszę autopoprawki- tego wczoraj nie 
było- na komisjach projekt zmian zaakceptowano- zgłoszone wnioski nie przeszły.  
Radny Pan Malinowski- wcześniej, na komisji, też zgłosiłem wniosek o przywrócenie 
zadania do załącznika nr 8, burmistrz udzielił mi stosownej,wyczerpującej odpowiedzi  
i w związku z tym dzisiaj odstępuję od procedowania mojego wniosku.  
Radny Pan Zdun- proszę o uzasadnienie wykreślenia z załącznika nr 8  zadania 
wnioskowanego przez radną Panią Kielar. 
Burmistrz Pan Kasiura- chodniki przy ulicy Kwiatowej w Krapkowicach nie są jeszcze 
w najgorszym stanie technicznym- w przyszłości na pewno zostaną wykonane- na 
dzień dzisiejszy  są inne pilniejsze zadania- wracamy ponownie  do dyskusji, która 
powinna odbyć się na komisjach, przed sesją. 
Radny Pan Gut- podtrzymuję wniosek o pozostawienie w budżecie do realizacji 
łącznika od ul. Baty do ul. Waryńskiego w zamian za dofinansowanie opolskich 
zadań tj. remontu katedry opolskiej i utworzenie wydz. medycznego na Uniwersytecie 
Opolskim. 
Burmistrz Pan Kasiura- nie ma takiej kwoty w budżecie na te zadania- chociaż na 
wniosek Katedry Opolskiej  możliwe że zaproponujemy 25 tyś. zł.,(będzie dopiero  
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propozycja skierowania do radnych), natomiast na wydz. medyczny nie ma takiego 
zabezpieczenia finansowego. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu gminy z autopoprawką - uchwała przeszła przy 18 głosach „za”, 3 
głosach „przeciwko”- głosowało 21 radnych-  UCHWAŁA NrXXXIX/440/2018; 
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe z autopoprawką- uchwała 
przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/441/2018; 
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodaro- 
wania nieruchomości przyległe-j uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/442/2018; 
-w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej w drodze 
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/443/2018; 
-w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej        
i Drogi Krajowej 4- 
Radny Pan Koppe- projekt na komisji gospodarki i finansów został odrzucony- nikt      
z nas nie ma nic przeciwko Panu Bartoszewskiemu, ale uważam, że nie powinniśmy 
upolityczniać naszych dróg, rond, po co mamy wchodzić w polityczne sprawy-
nazwijmy to rondo „100- lecia Niepodległości”- to połączy nas i wszystkie partie- 
stawiam taki wniosek. 
Radny Pan Żyłka- dla mnie prof. Bartoszewski jest autorytetem- jest przygotowany 
projekt i powinniśmy projekt poddać pod głosowanie- w głosowaniu każdy opowie się 
za lub przeciw- natomiast dzisiaj poddanie ponownie tego pod taką dyskusję 
uważam, że umniejsza roli i autorytetu tej osoby. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- licytowanie się dzisiaj na nazwiska  jest nie na 
miejscu- w 100 lecie niepodległości są ciekawe propozycje które zostaną 
przedstawione w późniejszym czasie- wskazany w projekcie uchwały patron nie 
zasługuje na takie traktowanie, taką dyskusję. 
Radna Pani Burzyk- stwierdziła, że jest już jej wstyd za radnych, gdyż „ta wojenka „   
o rondo staje się  śmieszną- czas zacząć wreszcie pracować na rzecz mieszkańców 
- jeżeli dalej można zgłaszać wnioski o nazwę ronda, to ja zgłaszam w imieniu 
mieszkańców wniosek o nadanie rondu nazwy rotmistrza Pileckiego. 
Pan Małkiewicz- nie wiem co Pani radna Burzyk robiła do tej pory, gdyż ja 
pracowałem dla ludzi i myślę że inni też. 
Radny Pan Bryś- np. w Londynie nie ma żadnych nazw- ulice znaczone są liczbami-
dlaczego upieramy się przy nazwiskach- skoro tak, to może nazwa ”radość”, gdyż tak 
bardzo cieszyliśmy się, że po długim czasie wybudowano to rondo- wczoraj komisja 
wycofała projekt uchwały o nadanie rondu nazwy Władysława Bartoszewskiego. 
Radny Pan Mehlich- na komisji przedstawiano  różne nazwy dla tego ronda- komisja 
jednak postanowiła wycofać projekt- na komisji powinna być dyskusja i wspólne 
wybranie nazwy, nie dzisiaj- wczoraj komisja wnioskowała o  wycofanie  projektu       
z obrad. 
Radny Pan Żyłka- dzieli nas bardzo dużo, jeżeli mamy z dzisiejszej sesji wrócić 
jeszcze bardziej podzieleni, to proponuję wycofanie projektu z porządku obrad            
i odesłanie do prac komisji. 
Radny Pan Kowalczuk- oczywiście na komisji głosowałem za nazwą Władysława 
Bartoszewskiego- prof. Bartoszewski dla mnie jest autorytetem, można dyskutować 
czy jest to rondo godne jego nazwiska- skoro wczoraj większość radnych 
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opowiedziała się za wycofaniem projektu uchwały to dzisiaj nie powinien być 
procedowany, powinien być uwzględniony wniosek komisji  o wycofaniu z porządku 
obrad projektu  i oddaleniu do prac komisji. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- żaden z wniosków nie jest najdalej idącym, 
proponuję więc w pierwszej kolejności przegłosować przygotowany projekt uchwały  
z nazwą ronda prof. Bartoszewskiego. 
Radny Pan Mehlich- najdalej idącym wnioskiem w tej chwili jest wniosek radnego 
Pana Żyłki o wycofaniu z porządku obrad projektu i odesłaniu do prac komisji. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie wniosek  radnego Pana 
Żyłki- wniosek przeszedł  głosami:12”za, 9 „wstrzymujących od głosu”-głosowało 21 
radnych .”  
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- uchwała przeszła  
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/444/2018; 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 
przetargu- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/445/2018; 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 
przetargu- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/446/2018; 
-w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 
dzierżawcom- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/447/2018; 
-w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Krapkowic uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/448/2018; 
Salę obrad opuściła radna Pani Anna Kielar. 
- w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018- uchwała 
przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/449/2018; 
Na salę obrad wróciła radna Pani Anna Kielar. 
-w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/450/2018; 
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul. 
Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/451/2018; 
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna- uchwała przeszła  
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/452/2018; 
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Krapkowice- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/453/2018; 
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
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Krapkowice z autopoprawką- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 
UCHWAŁA NrXXXIX/454/2018; 
-w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 
2018"- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXXIX/455/2018; 
 -w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 
Krapkowice" z autopoprawką- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/456/2018; 
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła  
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/457/2018; 
- w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych- 
uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych-UCHWAŁA NrXXXIX/458/2018; 
- w sprawie rozpatrzenia petycji  dot. podniesienia wysokości  dotacji celowej dla 
żłobów- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 
Burmistrz Pan Kasiura- wpłynął wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania dla 
dzieci uczęszczających do żłobków i klubów, dla dzieci z naszej gminy- będziemy 
proponować innym gminom, aby również takie uchwały podjęły, które dofinansują 
żłobki, do których mogą uczęszczać również dzieci z tych gmin- uchwała przeszła  
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/459/2018; 
- w sprawie rozpatrzenia petycji  dot. wykonania trwałej nawierzchni asfaltowej  wraz                                
z krawężnikami ulicy Wiejskiej w Borku- 
Radny Pan Mehlich  przedstawił  uzasadnienie do uchwały, wypracowane na komisji    
Gospodarki i Finansów - uchwała przeszła  wraz z uzasadnieniem jednomyślnie- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXIX/460/2018.                
 
Ad.9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 
porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym- udzielono w pkt.3 porządku 
obrad.    
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania- nie zgłoszono.  
Ad.11.Zakończenia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał 
przewodniczący obrad Pan Andrzej Małkiewicz. 
Protokołowała Elżbieta Skiba. 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                Andrzej Małkiewicz 


