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Protokół Nr XLII/2018 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe . 
  XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1730 
W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób.  
Otwarcia XLII 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.  
Porządek obrad:  
z porządkiem obrad: 
1. Otwarcie  XLII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 

22.02.2018 r. do 26.04.2018 r. 
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w 

pkt.13  porządku obrad. 
4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Pływalni „Delfin”, KDK, 

MiGBP, Straży Miejskiej. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 
6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2017 roku i w I kwartale 

2018 r. 
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną 

Gminy Krapkowice. 
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 

powodzi. 
10.  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami    
     pozarządowymi  i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”.  
     Plan na 2018 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2017 rok. 
12.Podjęcie uchwał w sprawach: 
 a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim- część  
wschodnia (projekt  z 10.04.2018 r.); 
 b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, 
Prudnickiej (projekt   z 10.04.2018 r.); 
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 c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic:3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (projekt z 
10.04.2018 r.); 
 d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. 
Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z 10.04.2018 r.); 
e) zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania (projekt  05.04.2018 r.); 
f) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały              z 
12.04.2018r.); 
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowe j(projekt z 12.04.2018 r.); 
h) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego  przez 
Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego              
Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Opolskiej 48 w Opolu"(projekt uchwały                    
z 10.04.2018 r.); 
 i) przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole (projekt uchwały z dna 
10.04.2018r.);  
j) przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na 
odcinku Rogów opolski-węzeł Opole Południe"(projekt uchwały z dnia 10.04.2018 r.); 
k) przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa DW 415 ul. Opolskiej 
w Krapkowicach na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. Etap I od ul. Drzymały 
do ul. Wodnej"(projekt uchwały z 10.04.2018 r.); 
 l)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały 
29.03.2018 r.); 
m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu 
(projekt uchwały z 30.03.2018 r.); 
n) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z 30.03.2018 r.); 
o)  nadania nazwy placowi (projekt uchwały z 12.04.2018 r); 
p) nadania nazwy rondu w m.Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i drogi krajowej 45 
(projekt uchwały z dnia 18.04.2018r.) 
r) uchwalenia statutu Gminy Krapkowice (projekt  z 16.04. 2018 r.). 
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku 
obrad oraz w okresie międzysesyjnym. 
14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
15. Zakończenie  XLII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Burmistrz Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie :a) autopoprawki do projektu 
uchwały  nr 11  dot. zwiększenia kwoty przekazanej dla Województwa Opolskiego- 
przebudowa DW 415 ul. Opolskiej- wprowadzenie autopoprawki wprowadzono 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych; b)wycofanie projektu uchwał nr 12                      
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości i w międzyczasie  oszacowanie 
skutków oszacowania nieruchomości- projekt uchwały wycofano przy 2 głosach 
wstrzymujących- głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- wnioskował o wycofanie projektu uchwały nr 
17 w sprawie nadania statutu gminy Krapkowice- projekt uchwały pierwotnie został 



3 

 

zaakceptowany przez radcę prawnego, mecenas jednak sugeruje aby jeszcze raz 
spotkała się Komisja Statutowa i ponownie przeanalizowała szczegółowo projekt- 
sugeruje również aby interpretacje sugeruję aby takie spotkanie odbyło się w 
obecności mecenas jak również  wszystkich radnych, zaproszonych i chcących wziąć 
udział w tym spotkaniu celem przedstawienia uwag  i ostatecznego wypracowania 
statutu, sugeruje również, aby Interpelację wraz z odpowiedzią z pkt.13 omówić         
w punkcie omawiania zmian do budżetu i wpf, gdyż jest ściśle związana z projektami 
uchwał-powyższe zaakceptowano jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Protokoły z Sesji Rady z dnia 22.02.2018r., 15.03.2018r., 05.04.2018 r. były do 
wglądu  w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady- protokoły 
przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych. 
Ad.2.  
         Burmistrz Pan Kasiura przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
między-sesyjnym  tj. od  22 lutego   2018 r.  do 26 kwietnia 2018 r. 
23.02.2018r- Zebrania sprawozdawcze  OSP w Żywocicach 
24.02.2018r- Zebrania sprawozdawcze  OSP w Żywocicach 
22.02.2018r- Sesja Nadzwyczajna  
25.02.2019r-zawody Ligii Futsalu  w Hali im.Blautów w Karłubcu – wiele drużyn           
z gmin woj.opolskiego m.in. z Krapkowic 
01.03.2018r.- spotkanie z przedsiębiorcami- omówiono m.in. założenia budżetowe 
planowane na inwestycje, pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych              
z udziałem przedstawicieli  Katowickiej Strefy Ekonomicznej  i Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarczego  
03.03.2018r- Turniej LZL-piłka nożna  
10.03.2018r.-Dzień Kobiet w KDK, w dwóch odsłonach o 14 30 i 18, m.in.występ 
wokalistów z  z różnych studiów wokalnych przy KDK, różne konkursy upominki dla 
Pań- podziękowania dla sponsorów, dla tych którzy włączyli się do przeprowadzenia 
koncertu 
11.03.2018r.- Turniej Tenisa Stołowego w Żywocicach- Turniej sołectw o Puchar 
Sołtysa Żywocic - związane ze świętem sołtysa- życzenia dla wszystkich sołtysów 
giny Krapkowice i nie tylko 
17.03.2018r-Hala Sportowo- Widowiskowa w Otmęcie- Zawody Wojewódzkie 
Polskiego Związku Wędkarskiego w rzutach muchą- również udział młodzieży 
krapkowickiej pokazującej swoje umiejętności wędkarskie 
17.03.2018r-WTZ- Dni Otwarte dla wszystkich mieszkańców- oferta przygotowana 
przez WTZ- można było m.in. podziwiać i zakupić ozdoby przedświąteczne                  
i świąteczne, wykonane przez uczestników WTZ 
17-18.03.2018r-wspólna, z Gminą Gogolin wystawa  Stołów Wielkanocnych w Hali 
im. Blautów- dużo wystawców, również z Gminy Krapkowice, dużo atrakcji 
świątecznych, duże zainteresowanie i frekwencja 
19.03.2018r-Kórnica- tradycyjnie, jak co roku spotkanie  z okazji święta św. Józefa-     
z okazji tego święta również w Gwoździcach, w dniu 24.03.2018r. ognisko                   
i tradycyjne wbijanie kołu, aby puściły mrozy 
19.03.2018r- Filharmonia Opolska- Dzień sołtysa, połączony z Odnową Wsi               
i pokazanie ich dokonań- w spotkaniu uczestniczyli również wyróżnieni sołtysi Gminy 
Krapkowice 
20.03.2018r- SP w Żywocicach- warsztaty zdobienia jaj i stołów wielkanocnych- 
artystki  z Tułowic pokazywały jak takie święta przeprowadzić 
24.03.2018r.tradycyjnie Zawody w Siatkówce o Puchar zmarłego  entuzjasty               
i propagatora sportu, św. pamięci Andrzeja Roszkowiaka 
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04.04.2018r- Wojewoda Opolski- spotkanie Komisji ds. rzeki Odry- omówiono plany 
odrzańskiej drogi wodnej- na etapie jest wykonanie dokumentacji na budowę śluzy 
n.in. w Otmęcie- zabytkowa część śluzy też będzie poddana renowacji- będzie 
wybudowana  trzecia śluza, która będzie spełniała kryteria kl. III (przepływ dużych 
barek)- termin realizacji  to przyszły rok- najważniejsze, że prace na tym odcinku 
ruszyły 
05.04.2018r.- sesja  nadzwyczajna, zwołana, ze względu na zachowanie terminów,   
w zakresie odnowienia partnerstwa publicznego z kilkoma gminami nt. odnowy 
obiektów publicznych (termomodernizacja) oraz zabezpieczenia środków do wkładu 
własnego, do wniosku złożonego w urzędzie marszałkowskim na drogę  przy 
terenach inwestycyjnych- ul. Opolska i Limanowskiego- termin pilny na złożenie 
wniosku o dofinansowanie zadania, w tym roku więcej złożonych wniosków; 
wyrażenie zgody na podpisanie wspólnie z Opolem i innymi gminami na złożenie 
wniosku na dofinansowanie ścieżki  rowerowej od ul. Kilińskiego do autostrady, 
szlakiem dawnej linii kolejowej, która docelowo byłaby ścieżką rowerową 
06.04.2018r- koncert Natalii Zastępy w KDK- krapkowiczanka, wychowanka Studia 
Piosenki przy  KDK, osiągająca już występy na scenie krajowej   
22.04.2018r- Finał Turnieju Siatkówki Amatorskiej, organizowanego w Hali 
Widowiskowo- Sportowej w Otmęcie przez Stowarzyszenie  PV  Volley Krapkowice 
25.04.2018r- zapoczątkowano inicjatywę związaną z obchodami 100- lecia 
Niepodległości wysadzenia  100 drzew w różnych miejscach Krapkowic- wysadzono 
już drzewka na Rynku, kolejne na Placu Eichendorffa, w Parku Magnolia, za 
Pływalnią Delfin…. 
Trwają negocjacje  nt. lokalizacji dużego Centrum Logistycznego- rozmowy trudne      
i żmudne- chodzi o dużą inwestycję  rzędu kilkudziesięciu mln.-duże zatrudnienie-
gmina musi tu być bardzo aktywna, przekonywująca, że lokalizacja w Krapkowicach  
jest najlepszą; rozpoczęto inwestycje: ul. Dębowa i ul. Westerplatte, ruszyły remonty 
cząstkowe dróg, rozstrzygnięto przetarg na renowację Baszty Krapkowickiej- 
podpisano umowę, na etapie jest opracowanie dokumentacji; na ukończeniu są 
uzgodnienia dot. dużego I etapu remontu ul. Opolskiej oraz budowa remizy 
strażackiej w Rogowie Opolskim; spotkanie z sołtysami, przede wszystkim  nt prawa 
łowieckiego- udziału sołtysów przy szacowaniu szkód  łowieckich; ogłoszono przetarg 
na  wykonanie PSZOK-ów i na inne zadania wynikające z zał.nr 8 do budżetu; 
rozmowy ze Starostą Krapkowickim nt. potrzeby rozbudowy szpitala w Krapkowicach 
i oczekiwanie gotowości złożenia ze strony gminy deklaracji przekazania części 
terenu gminnego (koło blaszaka) w formie użyczenia, wynajmu lub sprzedaży; 
zapadły uzgodnienia odnośnie wspólnej organizacji ze starostwem powiatowym 
„strefy kibica” (hala sportowo-widowiskowa)-do gminy będzie należało udostępnienie 
obiektu, zabezpieczenie terenu, zaplecza technicznego, do starostwa zgłoszenie 
imprezy i organizacja telebimu z sygnałem ze strony tv; zakończył się konflikt 
pomiędzy dwoma przedsiębiorcami krapkowickimi przy ul. Podgórnej- budynek jest 
już remontowany, w którym będą 2 lokale użytkowe i mieszkania na górze; duży 
sukces Klubu Mażoretek działającego przy KDK- zajęły kilka pierwszych miejsc na 
przeglądzie w Ozimku; odwiedziny z życzeniami u najstarszej, 100 letniej mieszkanki 
Krapkowic (Dom Anna) Pani Anny Dębowskiej; ruszył projekt „obuwniczy szlak”, 
zgłoszony o dofinansowanie do „Annalandu”, otrzymaliśmy dofinansowanie                 
i rozpoczęto realizację projektu- różne buty, takie jak produkowano w krapkowickich 
zakładach obuwniczych będą w różnych miejscach Krapkowic; rozmowy z generalną 
dyrekcją dróg i autostrad oraz wojewodą nt. budowy rond na drodze-45 –pierwsze 
przy wyjeździe z autostrady, drugie na skrzyżowaniu ul. Leśnej  z drogą-45 
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prowadzącą do terenów inwestycyjnych (Firma Piomar);oddano ,po rozbudowaniu 
cukiernię  przy ul. Ks. Duszy, wcześniej aby taka rozbudowa mogła nastąpić 
zmieniono plan przestrzennego zagospodarowania; spotkania  z mieszkańcami  nt. 
gazyfikacji Otmętu dolnego” i Żywocic-ZG  są otwarte  na rozmowy, chętne na 
sprzedaż swoich usług i produktów- gazyfikacją są zainteresowane również 
Gwoździce; w naborze na wymianę kotłów c.o złożono bardzo dużo wniosków  i na 
dzień dzisiejszy wyczerpała się pula przyznanego na to dofinansowania- będziemy 
jednak starać się aby jak najwięcej wniosków było zrealizowane; gratulacje dla dyr. 
MiGBP Pani Marii Bartoszewskiej za zajęcie pierwszego miejsca w powiecie               
i drugiego miejsca w województwie w Plebiscycie Człowiek Roku 2017                          
w kat.” samorządność i społeczność lokalna”. 
Burmistrz zaprosił na kolejny organizowany Pchli Targ przy Hali Sportowo-
widowiskowej,  na 36 Bieg Krapkowicki i piknik rekreacyjny w dniu 1 maja br,; do 
udziału w obchodach święta 2 Maja i 3-Maja- na koncert w KDK. 
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym  tj. od  22 lutego   2018r.  do 
26 kwietnia 2018 r. przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych. 
 
Ad.3.  
        Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- 
odpowiedzi  w pkt. 14 porządku obrad. 
Radny Pan Brzozowski- na jakim etapie jest sprawa zagospodarowania, od lat 
stojącego w stanie surowym budynku przy ul. Podgórnej w Krapkowicach. 
Radny Pan Kandziora- czy barierka pomiędzy Os. XXX-lecia a Os. Sady, będzie 
przesunięta- będzie tu ścieżka rowerowa i w tym momencie barierka stała będzie na 
ścieżce. 
Radny Pan Kowalczuk- wystosować interpelacje do sejmiku wojewódzkiego              
w sprawie wyprowadzenia samochodów ciężarowych z Krapkowic, w sprawie jak 
najszybszego wyremontowania dróg wojewódzkich w mieście.  
Ad.4.  
       Sprawozdanie z rocznej działalności  WTZ, ŚDS oraz OPS, Pływalni 
„Delfin”, KDK, MiGBP, Straży Miejskiej za 2017 rok (w załączeniu do protokołu). 

Sprawozdania zostały omówione i pozytywnie zaakceptowane na komisjach, przed 
sesją rady- każde sprawozdanie głosowano odrębnie- wszystkie sprawozdania 
przyjęto jednomyślnie- w każdym głosowaniu głosowało 21 radnych.  
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice (w załączeniu 
do protokołu). 

Ocenę zasobów pomocy społecznej analizowano szczegółowo na komisjach. 
Powyższe, w wyniku głosowania radni przyjęli jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Ad.6. 
Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2017 roku i w I kwartale 
2018 r. ( w załączeniu do protokołu). 
Informację powyższą  przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych.  
Ad.7. 
Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych ( w załączeniu 
do protokołu). 

Ad.8.  
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną 
Gminy Krapkowice. 
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Informację powyższą przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych (w załączeniu do 
protokołu). 

Ad. 9.  
Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 
powodzi (w załączeniu do protokołu). 

Informację przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Ad.10.  
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy (w załączeniu 
do protokołu). 

Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Ad.11. 
Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. 
Plan na 2018 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2017 
rok (w załączeniu do protokołu). 

Powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
W trakcie ogłoszonej 20 min. przerwy radni udali się  do sali kinowej KDK  na występ 
dzieci z PP  nr 1 (jedyneczka) w Krapkowicach. 
Po przerwie. 
Ad.12. 
        Podjęcie uchwał : 
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim- część  
wschodnia- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 
XLII/466/2018; 
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   
przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, 
Prudnickiej- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 
XLII/466/2018; 
c)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic:3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/467/2018; 
d)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. 
Koziołka, Transportową i rzeką Odrą- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- Pan Ziaja Wydz.GKI-  projekt w rejonie ul.Tuwima jest przygotowywany i na 
dniach zostanie skierowany do Komisji Architektonicznej, następnie do uzgodnień- 
możliwe, że zostanie ostatecznie przygotowany na m-c czerwiec br.- Uchwała Nr 
XLII/468/2018; 
 e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/469/2018; 
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok- omówiono szczegółowo 
na komisjach rady, przed sesją- Skarbnik Miasta Pan Patej omówił ponownie 
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najważniejsze zmiany  budżetu gminy, udzielił odpowiedzi przewodniczącemu rady  
co to są  wolne środki wynikające z różnych rozliczeń-sa to wolne środki –art.217       
o finansach publicznych określa z czego wynikają te środki, jak się je liczy-są to 
środki wynikające z rozliczeń dochodów, wydatków, przychodów…-zostają na koniec 
roku  i przechodzą na następny rok, stanowiąc przychód budżetowy- w każdym 
rozdz., na koniec roku pozostają nie wydatkowane  jakieś środki, w dochodach 
uzyskaliśmy więcej środków niż mieliśmy zaplanowanych- w zeszłym roku w planie 
była kwota 10 mln  po stronie przychodów z tytułu emisji obligacji- nie wyemitowano 
całej kwoty lecz 5 mln. dlatego że w 2016 roku była kwota 5 mln wolnych środków- 
są to częściowo środki jakie mamy na rachunku bankowym, ale nie są to równe  
środki  jak śr. finansowe  na rachunku bankowym- jeżeli chodzi o budowę drogi do 
terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim, to pierwotnie było 
zaplanowane  iż cała kwot będzie wydatkowana- mieliśmy otrzymać dofinansowanie 
w 85 %, na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy 50% dofinansowania ale nie jest to sprawa 
ostateczną- zmniejszyliśmy podział tych środków w 2018 r (3mln) i zwiększyliśmy      
w 2019 r(pozostałe środki) i to ma odzwierciedlenie w wpf. 
Pan Małkiewicz- czy gmina, zgodnie z planem, będzie mogła podjąć się budowy 
mostu, zwiększając deficyt- niejednokrotnie apelowaliśmy by mieć na uwadze most      
i nie wprowadzać innych inwestycji -wprowadzonych mamy b.dużo innych 
dodatkowych inwestycji ,a piorytetem powinien być most . 
Skarbnik Pan Patej- zadanie ul. Konopnicka i Limanowskiego zostały wyprowadzone 
z realizacji  i środki przeznaczone na inne inwestycje a mogłyby zmniejszyć deficyt- 
mamy bardzo dużo rozpoczętych inwestycji, nie mając wolnych środków będziemy 
zmuszeni wziąć kredyt-zadłużenie gminy-29,5mln.; 2 mln do spłaty obligacji; w planie 
mamy wyemitowanie 12,5 mln obligacji –staramy się wziąć kredyt na dwie inwestycje 
(droga do terenów inwestycyjnych i budowa mostu) z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego- są u tańsze środki, jest możliwy dłuższy okres karencji w wykupie 
obligacji, nawet do 15 lat- jesteśmy w stanie wziąć taki kredyt- wykup nastąpiłby 
dopiero   w  2026 roku a nawet do 2030 roku. 
Pan Małkiewicz- a co z innymi bieżącymi zadaniami, innymi  inwestycjami 
Burmistrz Pan Kasiura- to jest też pytanie do Państwa radnych- wszystkie inwestycje 
są realizowane ze środków kredytowych albo obligacji- to co my proponujemy to 
zadania wspófinansowane z środków zewnętrznych, które też mają przynieść wzrost 
dochodów na przyszłość- radni przyjęli uchwałę (zmiana planu) na dodatkowe 20 ha, 
które mogą być zagospodarowane  dla przedsiębiorców-inwestowanie w t drogi, to 
inwestycja w przyszłość- pieniądze będą się zwracały- w mieście też jak najbardziej  
robić chodniki, drogi, ale ta inwestycja jest dochodową- można na to przeznaczyć 
część wolnych środków, nie wydanych z 2016 roku i 2017 roku-tak jak powiedział 
skarbnik, zgodnie z RIO wolne środki mogą być wydawane na inwestycje majątkowe- 
dochody budżetowe możemy zwiększać mając na uwadze wprowadzanie 
inwestorów-jest to zachęta do inwestowania przez naszych  przedsiębiorców i dla 
tych którzy spoza gminy chcą zainwestować u nas-powinniśmy patrzeć dalej, w 
przód, podejmować decyzje z wyprzedzeniem wieloletnim (to też słowa 
wiceprzewodniczącego rady Pana Brzozowskiego)- budowa  inwestycyjna na 
kilkudziesięciu hektarach, to przyszłe dochody- dofinansowanie ul. Leśnej dla ter. 
inwestycyjnych jest właśnie inwestycją w przyszłość  i budowaniem dochodów- jeżeli 
takich decyzji nie będzie to następnemu burmistrzowi będzie groziło zmniejszanie 
wydatków bieżących   
Pan Małkiewicz- o ulicy Leśnej mówi się najwyżej 3 miesiące, a o budowie mostu od 
kilku lat- 3 lata minęły zanim zajęliśmy się mostem doszliśmy do kompromisu, że 
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budujemy most o dwukierunkowym ruchu- mogliśmy już dawno nim jeździć- 3 lata 
zmarnowane- realizacja drogi inwestycyjnej przy ul. Leśnej opóźni albo spowoduje 
brak wybudowania tego mostu mieliśmy już wyliczone, zaplanowane, że przy 
dofinansowaniu powiatu i  możliwości dofinansowania gmin ościennych i rozłożeniem 
w 2 latach budżetowych, będzie nas stać na budowę mostu- nagle wystąpiła 
realizacja 10 mln. inwestycji w Rogowie Op.- na tę chwilę nie macie biznesplanu na 
realizacje tej inwestycji-jeżeli przystąpimy do realizacji tej drogi, to kiedy przebudowa 
mostu. 
Pan Mehlich- wcześniej nie było na most dofinansowania  ze środków unijnych, 
dopiero po przyjęciu planu rewitalizacji możliwe do wykonania, to samo dotyczy drogi 
do terenów inwestycyjnych-2 lata temu nie było wiadomo czy takie dofinansowanie 
będzie możliwe 
Pan Małkiewicz-tu chodzi o zdolność budżetową do zaciągania zobowiązań na te 
dwie, bardzo duże inwestycje- dla mnie piorytetem jest most-nie widzę wyliczeń na 
przebudowę tego mostu 
Burmistrz Pan Kasiura- sprawa dróg dojazdowych przy Strefie Ekonomicznej, to nic 
nowego- 4 lata temu rozpoczęty temat- te drogi zapiane są w wieloletniej prognozie 
finansowej- o moście  długa dyskusja, pierwotnie mówiliśmy tu o kwocie-6-8 mln         
i ruchu jednokierunkowym- potem, wspólnie uzgodniliśmy o dwukierunkowym ruchu 
na moście i dlatego kwota będzie wyższa przebudowy mostu i będzie wiadoma po 
przetargu-procedury doradcze są zakończone, teraz trwają przygotowania do 
przetargu (lipiec br.)-tu ie ma żadnych zagrożeń- droga do terenów inwestycyjnych 
nie dawno wpadła, w związku z przesunięciami w budżecie woj.- podjęliśmy taką 
decyzję mając otrzymać 85% dofinansowania-otrzymaliśmy 50% ale z wolnych 
środków ( 2916  2017 ) jesteśmy w stanie zwiększyć swój wkład, nie wyłączając 
żadnego zadania inwestycyjnego, które było w budżecie. 
Pan Brzozowski- wcześniej rozmawialiśmy o 85% dofinansowaniu na drogę 
inwestyc.( zapewnienie burmistrza)- zgodziliśmy się mając wyłożyć tylko 2 mln. Teraz 
okazuje się, że będziemy dokładać z własnych środków aż 5 mln.  
Pan Zdun- no właśnie jakby województwo dołożyło tylko 30% ,też byśmy weszli z 
realizacją tej drogi-, tym bardziej, że nie jest to nasz teren, to teren Strefy 
Ekonomicznej- most powinien być piorytetem, o czym wcześniej mówił Pan Holinej, 
mieszkańcy czekają na most- nie jestem przeciwny drodze, ale ta kwota jest 
przerażająca. 
Burmistrz Pan Kasiura- czy ktokolwiek powiedział tu, że nie chce mostu- doszło do 
takiej sytuacji, innej jak w większości rad, że  część radnych nie chce inwestycji 
drogowej, pomimo, że skarbnik znalazł pieniądze na to- ta inwestycja przyniesie        
w przyszłości dochody-proponuję to bo wiem, że w przyszłości będzie lokowało się 
coraz więcej firm na te tereny- podejmuje w tej chwili ryzyko wydatku, aby mieć          
w przyszłości przychody- rada takie decyzje powinna podejmować widząc że nie są 
redukowane wydatki bieżące tj. w oświacie, opiece społ, sporcie, kulturze….-jeżeli 
nie będzie przychodów to nie będziemy mieli na utrzymanie  sfer komercyjnych- 
mamy wolne środki pozwalające bez wzrostu deficytu realizować  te zadania-należy 
korzystać ze środków pomocowych  i inwestować w przyszłości, możliwe że w latach 
następnych nie będzie możliwości skorzystania z takich środków- nie rezygnujemy 
też  z mostu, który jest tak oczekiwany przez mieszkańców 
Pan Kandziora- jeżeli mamy zapewnienie skarbnika, burmistrza, że budowa mostu 
nie będzie zagrożona, to jestem za przyjęciem uchwały i budową drogi  do terenów 
inwestycyjnych. 
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Pan Małkiewicz- mnie skarbnik nie uspokoił tylko zaniepokoił mówiąc, że oferty 
kosztorysowe mogą być o wiele wyższe –nie zagłosuję nad tą uchwałą, bo nie chcę 
być za to odpowiedzialny- te dwie inwestycje, to najdroższe dotychczas w gminie. 
Pan Kandziora- gdybyśmy przyjmowali taki tok myślenia, to żadnego przetargu, 
zadania nie przeprowadzili byśmy. 
Pan Brzozowski- wcześniej był wykazany deficyt budżetowy 10 mln. a w dzisiejszej 
uchwale ponad 12 mln. 
Skarbnik Pan Patej - to są wolne środki, zaoszczędzone pieniądze z lat poprzednich 
( 2016r i 2017r)- nie ma tu żadnego zadłużenia- wracając do inwestycji drogowej        
w Rogowie chcę powiedzieć, że  nam są potrzebni inwestorzy, którzy chcą wejść na 
tereny inwestycyjne- nam, jak tlenu potrzeba, w następnych latach dochodów i ta 
inwestycja drogowa takowe będzie przynosić- podatek od nieruchomości już wnosi 
do kasy gminnej Firma Piomar , Firma Metsa Tissue od wybudowanej hali.  
Pan Kasiura- to jest „ dobry zastrzyk” dla gminy, coraz więcej inwestorów chce wejść 
na te tereny, ale na tereny, które będą uzbrojone- to są dochody dla gminy-Gmina 
Walce zaczęła od uzbrajania terenów inwestycyjnych wprowadzając inwestorów         
i dzisiaj czerpie dochody- tak samo Gmina Gogolin. 
Pan Małkiewicz-  w takim razie co z ulicą Limanowskiego? Czy przepadnie? 
Pan Kasiura- jest realizowana pierwsza część zadania rozpoczynając od ulicy 
Konopnickiej- nie rozumiem  dlaczego ta dyskusja dzisiaj odbywa się, dlaczego takiej 
dyskusji nie było na komisjach rady przed sesją- na komisjach wszystko 
zaakceptowano pozytywnie, bez pytań, uwag, żadnych wątpliwości- może te komisje 
w ogóle nie powinny odbywać się- dzisiaj zdziwienie- od wczoraj, co takiego zmieniło 
się-szanujmy się nawzajem. 
Pan Brzozowski- wnioskuję, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania nad 
uchwałą. 
Pan Bryś-stwierdził, że radni powinni działać tak, aby gmina rozwijała się, 
powinniśmy iść do przodu, a nie cofać się. 
Przewodniczący  Pan Małkiewicz- poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała 
przeszła przy 4 głosach „przeciwko” i 2 „wstrzymujących”- głosowało 21 radnych-  
Uchwała Nr XLII/470/2018; 
Skarbnik Pan Patej- są robione jeszcze zarządzenia m.in. na akcyzę za paliwo dla 
rolników  i zarządzenie na zadania z budżetu  państwa- autopoprawka kosmetyczna 
nie rzutująca na przegłosowaną uchwałę, aby być zgodnie z zapisami na dzień 
dzisiejszy- zarządzenie jeszcze nie jest gotowe, ale jest z datą z dnia 24 kwietnia br- 
akcyza została już wypłacona. 
Burmistrz Pan Kasiura- zwrócił się o przyjęcie zmian do uchwały w formie 
autopoprawki  ustnej, nie rzutującej   na finanse po stronie dochodów i wydatków 
omówionych przez skarbnika. 
Pan Małkiewicz- proszę o opinię mecenas czy wprowadzenie autopoprawki po 
głosowaniu uchwały, której nie widzimy zmian w projekcie  będzie skutecznie- 
skarbnik nie omówił przed głosowaniem uchwały.  
Radca prawny Pani Sąsiada- uchwałę już  przegłosowano- zasugerowała, aby 
autopoprawkę przyjąć na sesji czerwcowej przy omawianiu i wprowadzaniu zmian do 
budżetu na 2018 rok 
g)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- omówiono na komisjach rad, 
przed sesją, nie wniesiono pytań, uwag-  uchwała przeszła przy 2 głosach 
„przeciwko”,2 głosach „wstrzymujących”- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 
XLII/471/2018 
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h)w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego  
przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego              
Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Opolskiej 48 w Opolu"- uchwała przeszła przy 1 
głosie „przeciwko” i 1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 
XLII/472/2018; 
i) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole-  
radny Bryś- zgłosił wniosek o obniżenie dotacji o 5 tyś.zł.- przy  2 głosujących za 
wnioskiem, 15 głosach przeciwko, 4  wstrzymujących- wniosek nie przeszedł-
głosowało 21 radnych- uchwała przeszła  przy 1 głosie przeciwko,  2 
wstrzymujących- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/473/2018; 
j) w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej 
nr 45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe"- uchwała przeszła przy 1 
głosie przeciwko- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/474/2018; 
k) w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa DW 415 ul. 
Opolskiej w Krapkowicach na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. Etap I od ul. 
Drzymały do ul. Wodnej” z autopoprawką zgłoszoną- autopoprawka przeszła 
jednomyślnie-głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła jednomyślnie 
- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/475/2018; 
l) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/476/2018; 
m) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
w drodze przetargu- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 
Uchwała Nr XLII/477/2018; 
n) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/478/2018; 
o) w sprawie nadania nazwy placowi- uchwała przeszła przy 2 głosach przeciwko- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XLII/479/2018; 
p) w sprawie nadania nazwy rondu-  projekt omawiany na komisjach i sesji rady        
w lutym br -wrócił do prac komisji- w kwietniu br. ponownie na komisji spraw 
społecznych, na posiedzenie której zaproszeni byli wszyscy radni z prawem do głosu 
Pan Kandziora- zgłosił wniosek formalny o nie nadawanie nazw obiektom, ulicom 
placom…. im.osób związanych z polityką-przyjąć nazwy neutrale-wycofać projekt 
uchwały i wniosek wprowadzić na przyszłość aby nie było już żadnych kontrowersji-
wielu mieszkańców jest przeciwnych nadaniu nazwy rondu im. Władysława 
Bartoszewskiego, twierdzą, że jest „tarcie polityczne”. 
Pan Małkiewicz- głos przeciwny- osoba prof. Bartoszewskiego zasługuje na 
upamiętnienie, to jedyna osoba w Polsce, która tak dużo zrobiła dla pojednania 
polsko- niemieckiego  żydowsko- polskiego- dwa dni temu była rocznica jego śmierci 
Pan Żyłka- projekt jest ciągle wycofywane- ostatnio ponowie do prac komisji- komisja 
spraw społ. ponownie dyskutowany- wszyscy radni mogli przyjść i dyskutować, tylko 
członkowie komisji spraw społecznych byli- proponuje poddać pod głosowanie 
projekt i opowiedzieć się przy głosowaniu za lub przeciwko-skończyć dyskusję. 
Pan Małkiewicz- bardzo długo już mówimy o tej uchwale, inne nazwy profanują tą 
uchwałę-proponuję dzisiaj głosować 
Pan Mehlich- wcześniej były zgłoszone wnioski o nadanie innych nazw rondu- te 
wnioski w ogóle nie były na komisji dyskutowane, przegłosowane 
Pan Żyłka-dwa miesiące mieliście na wniesienie uwag- ciągle będziemy projekt 
odsyłać do komisji, ciągle wracać do tego projektu- na komisji spraw społecznych 
przegłosowano nazwę im.Władysława Bartoszewskiego- proszę poddać pod 
głosowanie projekt i opowiedzieć się za lub przeciw. 
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Pan Małkiewicz- dalsza dyskusja nt. temat jest niegodna- zamykam dyskusję- 
mogliście wszyscy być na komisji spraw społecznych i tam dyskutować- projekt 
poddany pod głosowanie nie przeszedł;10 radnych „za”, 10 „przeciwko”,1 głos 
wstrzymujący- głosowało 21 radnych 
Pan Małkiewicz- uchwała nie została przyjęta-jedni są z tego tytułu zadowoleni, inni 
mniej, ale uchwałę poddano w końcu pod głosowanie, zamknięto już temat-taka jest 
demokracja . 
Pan Małkiewicz poddał wniosek radnego Dariusza Kandziory- wniosek ni przeszedł-
głosowało 21 radnych:10 „za”,11 „przeciwko” 
   13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku 
obrad oraz w okresie międzysesyjnym 
Udzieli Burmistrz Pan Kasiura- odp. na interpelację w punkcie 12  porządku obrad, 
przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok; inwestycja-
róg Głowackiego- Podgórna rozpoczęta 11 lat  temu i „stanęła na długo”-
próbowaliśmy  zainteresować tą nieruchomością innych nabywców- dość długo to 
trwało- nie było chętnych- zeszłoroczne rozmowy zakończyły się jednak nabyciem tej 
nieruchomości przez biznesmena, który kupił ją dla córki- w budynku mają być 
mieszkania, lokal usługowy z branży zdrowotnej; barierkę postawiono na zalecenie 
policji, dla bezpieczeństwa w tym miejscu- z chwilą budowy w tym miejscu ścieżki 
rowerowej zostanie usunięta- dla zachowania bezpieczeństwa będzie wymyślony 
inny element; prowadzimy rozmowy z samorządowcami woj., sugestie radnego Pana 
Kowalczuka również zostaną przedstawione- staramy się o wsparcie Wojewody na 
budowę mostu- to powinno być w planach województwa, w ramach programu 
rządowego mosty dla regionów- gminę przerasta takie przedsięwzięcie 
Pan Zdun- prowadzić również rozmowy, wystosować pismo do ZDW                          
o wyprowadzenie samochodów ciężarowych z Krapkowic-wielokrotnie zgłaszany 
przez nas problem. 
14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
Pan Koppe- stwierdził, że jego wniosek o nadanie nazwy rondu ”Niepodległości” nie 
był dyskutowany, nie głosowany, chociaż wielokrotnie zgłaszany- dzisiaj mam 
propozycję, w związku z tym, że powstaje dzieło burmistrza „szlak obuwniczy” na 
rondzie, wzorem Otmętu, postawić but  z napisem Szlak Obuwniczy- były właściciel  
zakładów obuwniczych w Otmęcie Bata, mieszkał w Głogówku i jeździł tym szlakiem. 
Pan Brzozowski- tak, z tym aby nie został zabrany but z Otmętu, bo to jest symbol 
dla tej części miasta. 
15. Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz zakończył   XLII  Sesji Rady Miejskiej       
w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba 
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