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Protokół Nr XLI/2018 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

 
Ad.1. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17.  

Obrady rozpoczęły się o godz. 1500  i trwały do godz. 1600. 

Porządek obrad: 

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

prawomocności obrad. 

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminami: Chrząstowice, 

Izbicko, Prószków, Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zadań z zakresu 

utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej, w tym efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej, w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Opole, 

Gminą Prószków, Gminą Komprachcice, Gminą Gogolin, Gminą Tarnów Opolski, Gminą 

Strzeleczki dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Czas na rower - 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”.  

4.  Zakończenie  XLI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący 

Rady Pan Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 

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

i Gminy w Krapkowicach, pozostałych uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 27.03.2018 r.               

do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 20 

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

decyzji. Protokoły z sesji z 22 .02. 2018 r., z 15.03.2018 r., łącznie z dzisiejszym protokołem 

zostaną przyjęte na sesji kwietniowej  (w dniu 26.04.2018 r.) br. 

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura- mając na uwadze to, że sesje planowane odbywają się 

co dwa miesiące, konieczność zachowania pewnych terminów na zgłaszanie zadań na szczeblu 

wojewódzkim, zachowanie zmian przepisów prawa,  wnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok , podając uzasadnienie-Wojewoda 

Opolski w dniu 27.03.2018r. ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Rządowy Program 

na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej.”Dodatkowe środki 20 mln.zł. Wojewoda Opolski otrzymał na rozwój infrastruktury 

drogowej przy terenach inwestycyjnych. Wnioski należy składać do dnia 15.04.2018r. Możliwe 

dofinansowanie do 80% kosztów inwestycji łącznie z podatkiem VAT. Zadanie ma być wykonane 

i rozliczone w 2018r. W momencie składania wniosku Gmina musi mieć środki zabezpieczone w 

budżecie br. Gmina Krapkowice zamierza złożyć wniosek na realizację inwestycji drogowej od 

ul.Opolskiej do ul. Limanowskiego  na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Metsa Tissue , MB 

Projekt Konstrukcje stalowe Michał Hońka, Usługi Budowlane Kostka oraz tereny gminne            

(zadanie to było umieszczane w poprzednich budżetach lecz z ograniczonymi środkami 

finansowymi uniemożliwiającymi realizacje zadanie).Wartość całości inwestycji to 1.300.000zł. 

wkład własny 260.000 zł. budżet państwa 1.040.000zł.-na nasz wkład własny składałyby się 

środki przesunięte z zadania nr 4 wykazu zadań inwestycyjnych tj. Przysiółek Posiłek 

przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych w kwocie 180.000 zł. oraz pozostała kwota 

80.000 zł. z rezerwy na zadania inwestycyjne- z uwagi na bardzo krótki termin składania 
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wniosków postanowiliśmy na sesji nadzwyczajnej zaproponować zmiany do budżetu aby dać 

sobie szansę pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury drogowej. 

Burmistrz Pan Kasiura- zgłosił również autopoprawkę do projektu nr 2 w sprawie wyrażenia woli 

zawarcia porozumienia z Miastem Opole, Gminami: Prószków Komprachcice, Gogolin, Tarnów 

Opolski, Strzeleczki dot. wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.:”Czas na rower-

budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”- autopoprawka dot. zastąpienia 

wyrazów „na rzecz beneficjenta” wyrazami „ na rzecz Lidera” w par.5 Porozumienia ust.1.pkt.4. 

Radny Pan Brzozowski- stwierdził, że jest przeciwny wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu do porządku obrad ze względu na to, że jest to bardzo ważna uchwała, 

wymagająca omówienia szczegółowego najpierw na komisjach, są to  przesunięcia pieniędzy np. z 

rezerwy, co może spowodować, że zabraknie pieniędzy na następne zadania inwestycyjne, które 

znajdują się w załączniku do budżetu. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie: wniosek burmistrza, zaznaczając, 

że jeżeli to możliwe, to projekty uchwał, na przyszłość, w miarę możliwości przesyłać radnym do 

wiadomości  z wyprzedzeniem- wniosek o rozszerzenie porządku obrad przeszedł przy 17 głosach 

„za”, 2 głosach „przeciwko”, 1 głosie „wstrzymującym”-głosowało 20 radnych; wprowadzenie 

autopoprawki do projektu nr 2- autopoprawkę przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Ad.2.Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminami: Chrząstowice, Izbicko, Prószków, 

Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zadań z zakresu utrzymania 

gminnych obiektów użyteczności publicznej, w tym efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej, w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- stwierdził że w dniu 18 lipca 2016 r. Strony zawarły umowę  

w zakresie realizacji części zadań własnych Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, 

Prószków, Tarnów Opolski, Turawa z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej we współpracy z Gminą Krapkowice, w ramach której: w odpowiednim dla 

wewnętrznych uregulowań Gminy Krapkowice trybie udzielania zamówień publicznych o 

wartości poniżej równowartości w złotych 30.000 euro - dokonano wyboru profesjonalnego 

doradcy świadczącego kompleksowe usługi doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego    

i technicznego posiadającego niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w obsłudze projektów 

związanych z efektywnością energetyczną w formule  partnerstwa publiczno-prywatnego lub 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej Doradca), z którym Gmina Krapkowice w imieniu 

własnym i Gmin: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa 

zawarła umowę na kompleksowe doradztwo przy realizacji wspólnego Przedsięwzięcia; dokonano 

wyboru budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy efektywności 

energetycznej; Strony umowy wykonały na własny koszt i we własnym zakresie, audyty 

energetyczne dla wybranych budynków użyteczności publicznej przewidzianych do poprawy 

efektywności energetycznej; ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy/Partnera Prywatnego 

dla Przedsięwzięcia obejmującego w ramach przedmiotu zamówienia poprawę efektywności 

energetycznej ww. budynków użyteczności publicznej z Gminy: Chrząstowice, Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa; udzielono Gminie Krapkowice pisemnych 

pełnomocnictw do podejmowania wszelkich czynności wynikających z Umowy.W związku z tym, 

iż Umowa o współdziałaniu z dnia 18 lipca 2016 r. wygasła  z dniem 18 stycznia 2018 r., a w toku 

jest postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice,  Izbicko, 

Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prawnego” 

(numer ogłoszenia 348123-2017-PL) koniecznym jest zawarcie nowej umowy, aby cel umowy 

pierwotnej został osiągnięty- 16 kwietnia br. chcemy przystąpić już do negocjacji z firmami –

środki na 2018 rok są zabezpieczone. 
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Radna Pani Kielar- kto jest odpowiedzialny za projekt z ramienia urzędu? 

Pan Brzezina- wydział zamówień publicznych- Pani Barbara Zając. 

Radny Pan Żyłka- projektem nie objęto SP nr 1 i PP nr 1 w Krapkowicach- budynek gimnazjum 

nr 2 jest ocieplony, a te  budynki nieocieplone-czy tu były jakieś szczególne kryteria. 

Pan Brzezina- w budynku gimnazjum nr 2 ocieplenie dotyczy tylko łącznika z salą sportową           

i oświetleniem, natomiast budynki PP nr 1 i SP nr 1 nie spełniały min.40% oszczędności 

związanych z termomodernizacją , po wykonaniu audytu energetycznego. 

Radny Pan Gut- co stanowi nieruchomość przy ul. Opolskiej 104? 

Pan Kasiura- jest to budynek, który dwukrotnie wystawialiśmy do sprzedaży, przy wjeździe do 

dawnych ZP, teraz rozpoczynają się negocjacje z wykonawcą  i jeżeli będzie zgoda na 

przywrócenie do funkcjonalności, to objęty zostanie programem- audyt energetyczny był tu 

wykonany- nie znaczy jednak, że nie będzie można go wyłączyć z projektu, ale włączyć do 

projektu innego zadanie nie będzie można. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała  

przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XLI/463/2018.  

b)  w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Opole, Gminą Prószków, Gminą 

Komprachcice, Gminą Gogolin, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Strzeleczki dotyczącego 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych  w Aglomeracji Opolskiej”-  

Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie i realizacja 

projektu pn. „Czas na rower- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”               

w ramach Działania 3.1.2 Strategie nisko- emisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.  Przedmiotem 

Porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron Porozumienia podczas przygotowania 

i realizacji wspólnego Projektu- wcześniej to zadanie było wstępie omawiane na spotkaniu            

w Gogolinie, spotkaniu radnych obu gmin- ścieżka będzie wybudowana w kierunku autostrady, do 

tunelu. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- na spotkaniu w Gogolinie apelowałem  aby to działanie 

nie spowodowało zagrożenia utraty możliwości rozszerzenia budowy drogi i przejazdu pod 

tunelem, do drogi woj.423 . 

Pan Brzezina- przez okres 5 lat nie będzie można zmienić funkcji (ścieżka)- w przyszłości, 

bokiem jest możliwość poprowadzenia docelowo drogi dwukierunkowej (tunel szer.9 m), o tonażu 

3,5ton, oczywiście po otrzymaniu zgody z  ZDW. 

Radny Pan Brzozowski- w zmian ścieżki rowerowej winna być wybudowana doga łącząca gminy-

lepszy pomysł. 

Pan Kasiura- może lepszym pomysłem byłaby budowa „zwykłej” drogi, ale w najbliższej 

przyszłości nie będzie możliwości skorzystania ze środków finansowych na budowę dróg- 

przedstawiony projekt „ścieżek rowerowych” tak nazywa się gdyż na to jest ostatni nabór               

z Aglomeracji Opolskiej, z którego chcemy skorzystać- projekt został złożony wspólnie                 

z m. Opolem i kilkoma innymi gminami  i opiewa na kwotę 23 mln.(m. Opole zrezygnowało          

z projektu centrum przesiadkowego)- to jest chęć wspólnego zagospodarowania ostatniego naboru 

na sieć ścieżek rowerowych- w przypadku chęci połączenia po śladzie z Gogolinem, poszerzenia 

tego odcinka na drogę zachodzi „groźba” oddania części dofinansowania w tym zakresie, ścieżka 

będzie I etapem, gdzie będzie można również włączyć ruch pieszo- rowerowy z XXX lecia, przez 

most na drugą stronę miasta. 

Pan Małkiewicz- z Gminą Gogolin jak najbardziej  ważne połączenie, ale ważniejszym jest 

połączenie z drogami wojewódzkimi, dalej z siecią dróg ogólnokrajowych- inne gminy robią 

obwodnice, a u nas nic- sposobem połączenia z drogą 423 jest połączenie się za ZEC- em, 

oczywiście za zgodą wszystkich wł. dróg, po śladzie, zjeżdżając z wiaduktu, za os. sady, łącząc te 

dwie drogi i przekazując te tereny ZDW (mają większe pieniądze do zarządzania tym)- starą nitkę 
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woj. przejąć na rzecz gminy i w ten sposób wyeliminować ruch ciężkich samochodów przez 

miasto- oczywiście jest to może daleko idące, ale dlaczego nie- powstała obwodnica np.                

w Czarnowąsach, Oleśnicy, dlaczego nie w Krapkowicach. 

Pan Brzezina- nie byłoby połączenia z ulicą Opolską, korzystając z konstrukcji starego mostu to 

nie możliwe. 

Burmistrz Pan Kasiura- kierunek dobry, ale przy braku aktualnie środków finansowych na drogi, 

to nie możliwe- skorzystajmy z 66% dofinansowania z Aglomeracji Opolskiej na ścieżki 

rowerowe i zróbmy I etap-ścieżka od ul. Kilińskiego do autostrady, łącznie z przebudową 

parkingu (gdzie aktualnie znajduje się miejsce selektywnego odbioru odpadów). 

Radny Pan Zdun- czy pisma ze strony urzędu  wyszły do ZDW nt. ”wyprowadzenia ruchu 

ciężkich samochodów z miasta.  

Radny Pan Bryś- proponował aby nie  wprowadzać ograniczania tonażu , wręcz odwrotne.  

Pan Kasiura-  wielokrotne  rozmowy były przy koordynowaniu przebudowy pierwszej części ulicy 

Opolskiej- ZDW nie wyklucza zgody na wprowadzenie takiego ograniczenia, ale było pytanie        

z ich strony czy jesteśmy całkowicie pewni co do tego- dla mieszkańców może to udogodnienie 

ale dla drugiej strony jak przedsiębiorcy, rolnicy to już nie- póki co uzgodniliśmy, że do momentu 

zakończenia przebudowy ul. Opolskiej zostawiamy ten temat- może gdy ulica (po przebudowaniu) 

zachowa właściwą przejezdność, to w jakiejś mierze unormuje się problem, jeżeli nie do sprawy 

wrócimy.    

Radny Pan Brzozowski- na spotkaniu w Gogolinie burmistrz Pan Wojtala zaznaczył, że nie 

wykupi terenów przez najbliższe lata, poprzedni przewodniczący krapkowickiej rady Pan  

Rożałowski  już w interpelacji kierowanej do burmistrza  Krapkowic wskazywał na łącznik drogi 

z Gogolinem i właśnie ten pomysł byłby lepszy niż budowa ścieżki rowerowej donikąd. 

Pan Brzezina- Pan Wojtala  zapewniał nas, że do 2020 roku będzie starał się wykupić 

nieruchomości od PKP i drogą lokalną połączyć z Krapkowicami,  dalej  w kier. Gogolina ulica 

Kamienna będzie już zaprojektowana w sieć ścieżek  rowerowych. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką - 

uchwała  przeszła  18 głosami „za”, 2 głosami „przeciwko”- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 

Nr XLI/464/2018.  

c) w sprawie zmiany budżetu miny na 2018 rok- omówiony przy wprowadzaniu do porządku 

obrad-burmistrz uzasadnił ponowie późne wprowadzenie do porządku obrad projektu, w tym 

przypadku należało zaktualizować kosztorys- na przyszłość, w takich sytuacjach, wcześniej 

radnym  będzie przesyłany e-mailem materiał, nawet z częściowo posiadaną wiedzą. 

Pan Małkiewicz- wystąpił do wydz.GKI  o przygotowanie na komisję  kwietniową informacji na 

jakim etapie są wszystkie przetargi, na jakim etapie jest realizacja inwestycji  z załącznika do 

budżetu. 

Radny Pan Brzozowski- w rezerwie pozostało, po tych przesunięciach, tylko 38 tyś.zł- skąd 

pieniądze na realizację przyjętych zadań, w przypadku gdy trzeba będzie  do nich „dołożyć”. 

Pan Kasiura- zależeć to będzie od przetargów postępujących, czy będą jakieś oszczędności 

aktualnie kilka zadań jest zaangażowanych, ostatnio rozstrzygnięto przetarg na ul.Westerplatte- tu 

11 ty.s.zł.oszczędności. Będę starał się wstrzymać na tę chwilę budowę parkingu przy cmentarzu –

ul.Mickiewicza- to zadanie jest  niedoszacowane, pozostaje tu do wykonania „szarpanie 

betonów”, wykonanie  nowej podbudowy i nowej nawierzchni. Będę chciał, przed sesją 

czerwcową zorganizować spotkanie i przedstawić radnym co jesteśmy w stanie wykonać, co nie… 

Pan Brzozowski- czy ekshumacje zostały już przeprowadzone, aby  wykonać przejście z parkingu 

na cmentarz. 

Pan Warzecha- z informacji zastępcy burmistrza Pana Harafa wynika, że są już wszystkie zgody     

z Sanepidu, zgoda rodzin- po świętach wielkanocnych zarządca cmentarza Pan Matuszek to 

przeprowadzi. 
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Pan Małkiewicz- rozważyć chociaż częściowe wykonanie parkingu (przynajmniej utwardzić teren 

i przejście na cmentarz)- chociaż  komisje ustaliły pewne kwestie w tym kierunku, przyjęły 

stanowisko o realizacji tego zadania- przygotować  częściowo teren  pod tegoroczne święto 

listopadowe . 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała  

przeszła  17 głosami „za”, 2 głosami przeciwko,1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr XLI/465/2018.  

Ad.4. Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  zakończył XLI  Nadzwyczajną Sesję  Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba  

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                Andrzej Małkiewicz           

 


