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Protokół Nr XLIII/2018 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

  z dnia 21 czerwca 2018 rok  
 

Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1600  
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób. 
Porządek obrad: 
      1.  Otwarcie  XLIII  Sesji  Rady 
 Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności  
           obrad. 

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  26.04.2018 r.  
     do 21.06.2018 r. 
3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 9  
     porządku obrad. 
4.  Realizacja wniosków za 2017 rok. 

      5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 
           oświatowych  do Akcji Lato 2018. 

6.  Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami  
     użytkowymi  i  lokalami socjalnymi. 

      7.  Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem   
           z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok  (projekt uchwały nr 1 z dnia  
           05.06.2018r.). 

     Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok  (projekt  uchwały nr 2  
     z dnia 05.06.2018 r.). 

      8. Podjęcie uchwał: 
a)  Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały 
z dnia 15.05.2018 r.); 

b) Projekt uchwały nr 4  w  sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Krapkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (projekt 
uchwały z dnia  15.05.2018 r.); 

c) Projekt uchwały nr 5  w  sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 
Krapkowice za 2017 rok (projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.); 

d) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
(projekt uchwały z dnia  05.06.2018 r.); 

e) Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt  
      uchwały z dnia 06.06.2018 r.); 
f) Projekt uchwały nr 8  w  sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały       

z  dnia 05.06.2018 r.); 
g) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej  (projekt uchwały z dnia 05.06.2018 r.); 

h) Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia   statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 04.06.2018 r.); 

i) Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości (projekt uchwały z 04.06.2018 r.); 

j) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
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bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z dnia  
06.06.2018 r. ); 

k) Projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia  
w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 04.06.2018 r.); 

l) Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących 
własnością Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 06.06.2018 r.); 

m) Projekt uchwały nr 15 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. 
Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały 
z dnia 06.06.2018r.); 

n) Projekt uchwały nr 16 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 z dnia 07.06.2018r.);  

o) Projekt uchwały Nr 17 w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań                              
i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice 
dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy 
Krapkowice na 2019 rok, na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. 

       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.  
     11.  Zakończenie  XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia XLIII  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, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów 
poszczególnych sołectw, prezesów spółek gminnych, wszystkich uczestniczących                         
w obradach. Przewodniczący  stwierdził, zgodnie  z listą obecności, że w obradach uczestniczy 
20 radnych ( stan rady 21 radnych ), co stanowi  wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia  21 czerwca  2018 r.  był do 
wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady. Protokół przyjęto  
jednomyślnie bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały nr 18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic. 
Powyższy projekt uchwały wprowadzono do porządku obrad 13 głosami ”za”,                                   
7 „wstrzymującymi”- głosowało 20 radnych. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura-  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Krapkowic (projekt 
uchwały omówiono  szczegółowo na Komisji Gospodarki i Finansów w dniu 20.06.2018r.) 
uzasadniając potrzebę podjęcia powyżej uchwały. Powyższy projekt uchwały wprowadzono 
do porządku obrad  jednomyślnie- głosowało 20 radnych.  
Ad.2.Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym od 26.04.2018r.  do  
21.06.2018r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone        
w formie pisemnej przedłożył burmistrz Pan Andrzej Kasiura 
-26.04.2018r.- Sesja Rady Miejskiej 
-28.04.2018r-Pchli Targ- Hala Widowiskowo- Sportowa w Otmęcie  
01.0-5.2018r-Bieg Krapkowicki łącznie ze sztafetą zakładów pracy-podziękowania za dobrą 
organizację wszystkim którzy organizowali i którzy włączyli się w organizację tej imprezy 
-02.05.2018r.-Święto Flagi –na Rynku, po raz pierwszy młodzież tworzyła flagę biało 
czerwona, z baszty puszczano balony, bańki mydlane 
-03.05.2018r.-msza za Ojczyznę, złożenie kwiatów pod pomnikiem wojen i przemocy, w KDK 
pokazy największych przebojów operetkowych 
-27.04.2018r- delegacja z Gmin Morawica, Zabierzów i Krapkowice w mieście Camas (USA)-
na zaproszenie tamtejszych samorządowców-miasto partnerskie 
-12.05.2018r-Świeto Strażackie obchodzone w OSP w Rogowie Opolskim 
-14.05.2018r-Uroczysta Gala w Filharmonii Opolskiej- Gmina Krapkowice wyróżniona                  
w Konkursie „Opolskie dla Rodziny” w kat. Opolski Samorząd dla Rodziny, gminy miejskie             
i miejsko- gminne- organizatorem Marszałek Woj. Opolskiego 
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-17.05.2018r- kolejne zawody sportowe w ŚDS, w których brali udział pensjonariusze 
kilkunastu domów z woj. opolskiego 
-19.05.2018r- Olimpiada Przedszkolaków –Hala Sportowo-Wdowiskowa- występy 
przedszkolaków łącznie z rodzicami 
-24.05.2018r-Hala Sportowo-Widowiskowa w Otmęcie- XII Otwarte Mistrzostwa Polski Jaido       
i Joda pod patronatem Marszałka Woj..Opolskiego oraz honorowym patronatem Burmistrz 
Krapkowic 
-26.05.2018r.-Święto Strażaka w OSP Steblów 
-28.05.2018r- IV Międzyszkolne Otwarte Regaty Kajakowe w Porcie Jachtowym Krapkowice 
-01.06.2018r- Plac Eichendorffa- Polsko-Czeski (m.partnerskie Lipove Lazne) Dzień Dziecka- 
wiele atrakcji dla dzieci, gry  i zabawy dla całych rodzin, koncerty, warsztaty rękodzielnicze, 
wspólne tworzenie białoczerwonej  i niebieskiej flagi, sadzenie drzew z burmistrzem 
-02-03.06.2018r- Dni Krapkowic na Placu Eichendorffa 
02.06.2018r-z Portu Marina transmisja  na żywo TV Ople o znaczeniu rz.Odry, turystyka, 
kulinaria w naszym regionie-dobra wizytówka Krapkowic 
-04.06.2018r.- IV Olimpiada Seniorów w Podstawowej Sportowej Szkole nr 5  
-08.06.2018r-zawody dzieci w Prószkowie organizowane przez Związek Międzygminny 
PROKADO- w zeszłym roku takie zawody w Krapkowicach przy Pływalni DELFIN 
-08.06.2018r- w MiGBP spotkanie włodarzy gmin Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, 
Prószków Tarnów Opolski, Turawa, które wytypowały 30 budynków użyteczności publicznej 
do kompleksowej modernizacji energetycznej, najwięcej tj.10  w Krapkowicach (obiekty 
szkolne) 
-09.06.2018r-po raz pierwszy , tereny przy Pływali DELFIN, Krapkowicki Bieg Terenowy              
z Przeszkodami oraz Festiwal Kociołków- duże zainteresowanie 
-11.06.2018r.- w KDK- przegląd zespołów tanecznych przedszkolaków, impreza związana         
z obchodami 1000 lecia Niepodległości  
-13.06.2018r.-wspólnie z powiatem, gmina zorganizowała Strefę Kibica w Otmęcie  
-16.06.2018r- Stadion w Otmęcie-Zawody Wędkarskie zorganizowane przez Polski Związek 
Wędkarski o randze wojewódzkiej- wędkarstwo rzutowe 
-17.06.2018r-Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych- po raz pierwszy  poza stadionem            
w Otmęcie , tym razem odbyły się w Żużeli- podziękowania dla organizatorów 
18.06.2018r- w KDK zakończenie oświatowego roku szkolnego- wręczenie nagród dla 
uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauczaniu 
20.06.2018r- w KDK zakończenie roku sportowego –wręczenie nagród dla najlepszych 
sportowców 
Odbyto wiele spotkań  z Zarządem Dróg Wojewódzkich nt. przebudowy ulicy Opolskiej               
w Krapkowicach-pierwszy etap od strony ul. Pocztowej aż do ul. Głębokiej- na ukończeniu jest 
wyk. dokumentacji- czynione są starania aby jak najszybciej odbył się przetarg ; spotkania nt. 
rozwiązania sprawy skrzyżowania ul.3 Maja-Ks.Koziołka- otrzymaliśmy koncepcję od ZDW 
przewidującą w tym miejscu rondo albo formę pasów włączających się do ruchu- ZDW 
oczekuje jeszcze przeprowadzenia w tym miejscu natężenia ruch- dokumentacja łącznie            
z natężeniem ruchu zostanie wykonana jeszcze w tym roku- w tym roku poczynione będą 
działania  w kierunku przygotowania terenu do wykonania skrzyżowania tj. rozbiórka 
budynków; spotkanie z GDDKiA w sprawie remontu drogi (7 km odcinek od węzła 
autostradowego A4 Opole- Południe(Dąbrówka G.) do ronda przy ul. Prudnickiej, połączona       
z ul.Leśną (Rogów Opolski)- będzie budowana z programu likwidacji miejsc niebezpiecznych 
z dwóch źródeł finansowania; pod koniec maja br ogłoszono przetarg na zaprojektowanie             
i przebudowę , w ramach rewitalizacji mostu i parku-termin do 9 lipca br.-są zapytania, czyli są 
zainteresowani wykonawcy tym tematem- wystosowano  też pisma do starosty                                   
(do wiadomości przewodniczącego rady)  o zadeklarowanie ostatecznej kwoty wsparcia 
finansowego- chcemy mieć zapewnienie na piśmie , aby skarbnik mógł wpisać ostateczną 
kwotę do wpf ; wspólnie z burmistrzem Gogolina złożyliśmy wniosek o włączenie budowy 
dodatkowego mostu na rz. Odrze w rejonie m. Krapkowice i m.Gogolin, w ramach 
zaprezentowanego przez Premiera RP programu budowy mostów „mosty dla regionów”. 
Radny Pan Gut – jakie osoby z gminy Krapkowice delegowane były do USA i jakie koszty            
z tego tytułu poniosła gmina? 
Burmistrz Pan Kasiura- z każdej gminy, na zaproszenie tamtejszych samorządowców  jechały 
2 osoby, z naszej gminy burmistrz i prezes pływalni Delfin- za przelot samolotem koszty 
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ponosiły osoby delegowane, natomiast koszty pobytu (wyżywienie, noclegi, wizyty                         
w zakładach, instytucjach i itd., ponosili gospodarze z USA. 
       Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym od 26.04.2018r.                                  
do  21.06.2018r.,przyjęto do zatwierdzającej wiadomości. 
Ad.3.  
     Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi  w pkt. 
9 porządku obrad. 
Radny Artur Thiel- kiedy Pan skoryguje  swoje wypowiedzi  zapraszając TVN- telewizja była 
zaproszona wcześniej  przez radnych KWWMacieja Sonika, kiedy to przewodniczący nie 
dokładnie  policzył głosy za uchwałą-nadanie nazwy rondu im. Władysława Bartoszewskiego, 
uchwała wówczas nie przeszła a winą przewodniczący obarczył radnych z mniejszości 
niemieckiej, że to Ci radni nie chcieli nazwać  ronda tą osobą)-proszę skorygować swoją 
wypowiedź. 
Pan Małkiewicz- siedzimy raczej z boku i dobrze nie widzimy podniesionych rąk (szybko też 
są opuszczane),zasugerowałem się Pana podpowiedzią  w liczeniu głosów i taki wynik 
ogłosiłem, dodam, że nie sprowadzaliśmy wówczas TVN. 
Ad.4.  
      Realizacja wniosków za 2017 rok (w załączeniu do protokołu). 
Informację z realizacji wniosków za 2017 rok przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.5.  
     Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-  
oświatowych do Akcji letniej 2018 (w załączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.6. 
    Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami 
użytkowymi i  lokalami socjalnymi (w załączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych. 
Ad.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok-  - projekt uchwały nr 1                            
z 05.06.2018r.). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok- projekt 
uchwały nr 2  z 05.06.2018 r.). 
Radni otrzymali w ustawowym terminie Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2017 
rok ( Zarządzenie  Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia  26 marca  2018 r. – 
sprawozdanie przedłożono również do Regionalnej Izby Obrachunkowej-  zagadnienie  było  
głównym tematem posiedzeń komisji Rady, szczególnie badaniem sprawozdania                           
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  zajęła się Komisja Rewizyjna  - wszystkie komisje 
resortowe Rady przyjęły  przedstawione sprawozdania.  
Radni otrzymali ( na tablety) opinię RIO w Opolu, przesłaną Uchwałą nr 159/2018 z dnia 25 
kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz przedstawił opinię RIO nt.  Sprawozdania                             
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, która wpłynęła  w dniu 30.04.2018 r. -  Komisja 
Rewizyjna dokonała badania Sprawozdania  w dniach 7 i 10 maja 2018 r.- przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię komisji na powyższe- pozytywna. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Krapkowice  za 2017rok- uchwała przeszła przy 16 głosach „za”, 1 głosie 
„przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących”- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XLIII/481/2018 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił wniosek Komisji                             
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok- uchwałę  Komisji z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2017 rok (jednomyślne głosowanie komisji)  
przesłano do RIO w Opolu dnia  14 maja 2018 r.- opinia RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej 
RM (pozytywna) wpłynęła  w dniu  04.06.2018r.- Komisja Rewizyjna występuje do rady                 
o udzielenie absolutorium burmistrzowi z działalności za 2017 rok. 
Przewodniczący  Pan Małkiewicz  przestawił opinię RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej                
o udzielenie absolutorium- opinia pozytywna- radni otrzymali opinię RIO do wiadomości (na 
tablety)- Uchwała Nr 244/2018 z 30.04.2018r. 
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Brzozowski-słuchając opinii przewodniczącego komisji 
rewizyjnej, to wszystko jest idealnie i wszyscy powinniśmy zagłosować „za”-nie jest jednak tak 
–budżet wg. mnie nie został idealnie wykonany- burmistrz nie wykonał 9 zadań z zał.nr 8 do 
budżetu, przenosząc realizację zadań na 2018 rok- ulica Mickiewicza w Steblowie była robiona 
dwukrotnie (podwójne koszty-to urąga wszystkiemu)- w 2017 roku RIO ukarało burmistrza 
dyscypliną finansów publicznych –w 2016 roku większość radnych wnioskowała o zniesienie 
II etatu wiceburmistrza burmistrza- nie zrobił tego, a koszt roczny to 143 tyś.zł.x3 to daje ok.400 
tyś.zł.-za tą kwotę byłoby 953m2 kostki brukowej x3 daje  wykonanie 2868 mb chodnika- 
większość radnych uważa, że ten etat jest niepotrzebny- w 2015 roku  burmistrz dał 
pozwolenie na zatrudnienie wiceprezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja- ten etat kosztuje 
rocznie aż 227 tys.zł. -czy jest potrzebny?-uważam, że burmistrz nie powinien otrzymać 
absolutorium za 2017 rok.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Malinowski- zwracając się do wiceprzewodniczącego 
Rady Pan Brzozowskiego stwierdził, że to w kompetencji Komisji Rewizyjnej jest  badanie 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok- komisja rewizyjna badając wykonanie 
budżetu wnioskowała jednomyślnie  o udzielenie absolutorium burmistrzowi. 
Radny Pan Kowalczuk- uważam, że dzisiejsze wystąpienie wiceprzewodniczącego Pana 
Brzozowskiego niepotrzebne- myślałem, że Pan Brzozowski  już wczoraj, na komisji 
gospodarki i finansów dokonał swojej oceny- uważam, że o sposobie  wykonania budżetu nie 
decyduje rada, tylko przepisy- powołaliśmy komisję rewizyjną do oceny budżetu (większość  
członków z KWWMacieja Sonika, która badając budżet pod względem legalności, rzetelności, 
gospodarności, celowości, oszczędności stwierdziła, że w 2017 r., było dobre gospodarowanie 
budżetem gminnym, pomimo, że niektóre zadania nie zostały do końca zrealizowane- 
niektórzy radni chociaż są dobrymi społecznikami jednak powinni wyrosnąć z „pieluch”, są 
zapatrzeni na to co robi władza centralna- tu, to jest nasza wspólna sprawa, powinniśmy mieć 
na uwadze również to, że nie udzielenie absolutorium  nie wywołuje żadnych skutków- 
spróbujmy przyjąć absolutorium, nawet jeżeli niektórzy są niezadowoleni z tego, że niektórych 
zadań do końca nie przeprowadzono, mając również na uwadze, że jest to koniec naszej 
kadencji, proszę koleżanki i kolegów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic.   
Pan Thiel- Panie Brzozowski proszę o sprostowanie swojej wypowiedzi, twierdząc, że radni w 
większości związani z burmistrzem  podpisali pismo likwidacji etatu II zastępcy burmistrza-
pamiętam, że zażądaliście podpisania tego pisma-nie byliśmy świadomi tego co podpisujemy-
my w tym okresie nie wiedzieliśmy, że burmistrz chce powołać drugiego zastępcę- Wy 
wiedzieliście i nas nie poinformowaliście. 
Pan Brzozowski- mam pismo z podpisami wszystkich, oprócz radnego Koppe i radnego Brysia, 
jest też Pana podpis, chyba że Pan faktycznie nie wiedział co podpisuje. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski- to nie jest temat rozpatrywany w tym 
punkcie porządku obrad- w tym pkt. mówimy o absolutorium-proszę o przystąpienie do 
głosowania nad absolutorium. 
Przewodniczący obrad odczytał, poddając pod głosowanie projekt uchwały Nr 2 w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic  za 2017 rok- uchwała przeszła przy 16 
głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 2 głosach  wstrzymujących- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NrXLIII/482/2018 
Burmistrz Pan Kasiura podziękował radnym za udzielenie absolutorium- absolutorium 
udzielone nie jednogłośnie ale motywuje do jeszcze większych starań, do coraz lepszego  
wykonania budżetu – nie wszystkie oczekiwania zostały spełnione, ale realizowaliśmy budżet 
dla mieszkańców, to  co najpierw jest potrzebne, realizowaliśmy tak aby mieszkańcy nie byli 
zawiedzeni-budżet jest coraz większy i lepiej realizowany- zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszystkich będzie satysfakcjonował- jednak żaden budżet nie jest łatwy w realizacji-  burmistrz   
podziękował  dwóm wiceburmistrzom, skarbnikowi, pracownikom urzędu oraz pracownikom 
wszystkich jednostek gminnych, spółkom gminnym  za dobrze wykonany budżet roku 
2017,podkreślając,że pracownicy są zaangażowani w pracę na  rzecz mieszkańców ,rozwój 
gminy. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz- budżet w 2017 roku był trudnym, wprowadzono wiele 
zadań inwestycyjnych- przy takiej liczbie zadań zdarzają się błędy i problemy- mimo to 
większość zrealizowano- to co nie udało się, to myślę, że  w przyszłości będzie poprawione        
i ulepszone. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz ogłosił 10 min. przerwę. 
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Po przerwie. 
Salę obrad opuścił radny Pan Malinowski- na sali jest 19 radnych  
Ad.8. Podjęcie uchwał:  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz przedstawił projekty uchwał, poddając kolejno pod 
głosowanie : 
-Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
radnych- Uchwała NrXLIII/483/2018; 
-Projekt uchwały nr 4  w  sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 19 radnych- Uchwała NrXLIII/484/2018; 
-Projekt uchwały nr 5  w  sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice 
za 2017 rok uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała 
NrXLIII/485/2018; 
-Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok- projekt 
omówiono na komisjach rady w dniach od 18-20.06.2018r.,przed Sesją Rady-projekt uchwały 
omówił ponownie, na sesji Skarbnik Miasta Pan Patej  
Pan Małkiewicz-zaznaczono jako wolne środki kwotę 1mln 900 tyś.zł.-czy te środki mają jakieś  
przeznaczenie? 
Pan Patej- wolne środki to przychód-zostały one wprowadzone do budżetu-z tych środków 
częściowo została sfinansowana droga inwestycyjna- ulica Leśna w Rogowie Opolskim-             
w tym tygodniu powinno być zrobione pilne zarządzenie, które spowodowało wzrost po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 320,962 tyś.zł – rozdz.85203 Ośrodki wsparcia- są to środki 
wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi– ta zmiana nie wymusza autopoprawki 
burmistrza -to są dane poglądowe wg.RIO- uchwała poddana pod głosowanie przeszła przy 
17 głosach ”za”, 1 głosie „przeciwko”,1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 19 radnych 
Uchwała NrXLIII/486/2018; 
-Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-  skorygowano plan 
tegoroczny o kwotę 320,962 tyś.zł.- nastąpiła tu nazwa zadania : z  „budowa drogi gminnej       
w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej” na „przebudowa ulicy Limanowskiego                       
i Opolskiej”- uchwała przeszła przy 17 głosach ”za”, 1 głosie „przeciwko”, 1 głosie 
„wstrzymującym”- głosowało 19 radnych- Uchwała NrXLIII/487/2018; 
-Projekt uchwały nr 8  w  sprawie emisji obligacji komunalnych - uchwała przeszła przy 15 
głosach ”za”, 1 głosie „przeciwko”, 3 głosach „wstrzymujących”-głosowało 19 radnych  
Uchwała NrXLIII/488/2018; 
-Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej                            
w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej- 
- uchwała przeszła przy 18 głosach ”za”, 1 głosie „wstrzymującym”-głosowało 19 radnych  
Uchwała NrXLIII/489/2018; 
-Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej                       
w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia   statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych-  Uchwała 
NrXLIII/490/2018; 
-Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- 
Radna Burzyk- czy Ta osoba  ma rodzinę ?  niektóre osoby czekają 2 lata na miejsce w takim 
ośrodku ? 
Pan Małkiewicz- tak ,to moja mama- jest to trudna decyzja, że matka jest niepełnosprawna , 
że od kilku miesięcy opiekuje się nią w sposób nieustanny, ale nie potrafi podołać ogromowi 
obowiązków i potrzeb oraz o tym że to ona podjęła  decyzję iść do domu opieki, gdzie cały 
czas będzie pod fachową opieką 
Pani Kornaś-kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Krapkowicach omówiła zasady, kryteria 
przyjmowania osób niepełnosprawnych do domów opieki- 
Radny Pan Kowalczuk- na kwietniowej sesji wnioskowałem o wycofanie z porządku obrad tego 
projektu uchwały gdyż chciałem poznać zasady w określonych sytuacjach, gdy wszystkie 
służby stwierdzają, że ta osoba jest nie zdolna sprawnie do egzystowania we własnym 
mieszkaniu, chciałem  poznać co mówi ustawa w zakresie przyjmowania  takich osób do 
domów opieki- dzisiaj zagłosuję na tak, chociaż twierdzę, że ustawa nie jest precyzyjną gdyż 
na dzień podpisania  decyzji nie zmusza rodziny do płacenia za umieszczenie w takim domu, 
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pomimo, że zaraz po podpisaniu decyzji okazuje się że dochody rodziny są nagle bardzo 
wysokie. 
-uchwała przeszła przy 18 głosach ”za”, 1 głosie „wstrzymującym”-głosowało 19 radnych  
Uchwała NrXLIII/491/2018; 
-Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych uchwała przeszła  jednomyślnie-głosowało 19 radnych  Uchwała NrXLIII/492/2018; 
-Projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia m. planu zagospodarowania przestrzennego        
w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach-uchwała przeszła jednomyślnie-
głosowało 19 radnych-  Uchwała NrXLIII/493/2018; 
-Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących 
własnością Gminy Krapkowice - uchwała przeszła przy 18 głosach „za”,1 głosie 
„wstrzymującym”-głosowało 19 radnych  Uchwała NrXLIII/494/2018; 
-Projekt uchwały nr 15 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej              
w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnyc- uchwała przeszła przy 18 głosach „za”,1 głosie 
„wstrzymującym”-głosowało 19 radnych  Uchwała NrXLIII/495/2018; 
-Projekt uchwały nr 16 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 uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 19 radnych  Uchwała 
NrXLIII/496/2018; 
Salę obrad opuściła radna Pani Szarek. Na sali obrad jest 18 radnych. 
-Projekt uchwały Nr 17 w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia 
części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 rok, na realizację zadań 
wskazanych przez mieszkańców- uchwała przeszła przy 17 głosach ”za”, 1 głosie 
„wstrzymującym”-głosowało 18 radnych  Uchwała NrXLIII/497/2018; 
-Projektu uchwały nr 18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic- uchwała przeszła 
przy  11 głosach ”za”, 7 głosach  „wstrzymujących”- głosowało 18 radnych  Uchwała 
NrXLIII/498/2018; 
-Projektu uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Krapkowic- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 18 radnych  Uchwała NrXLIII/499/2018; 
Ad.9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku 
obrad- odp. udzielona w pkt.3 porządku obrad  na zapytanie  radnego Pana Thiela. 
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.  
Radny Pan Żyłka- w imieniu lokatorów Wspólnoty Moniuszki 5 w Krapkowicach wnioskował           
o dostawienie na posesję pojemnika na odpady zielone. 
Radny Pan Mehlich- w imieniu 10 radnych niezrzeszonych przedstawił oświadczenie,                  
w którym radni wnoszą o złożenie przez Pana Małkiewicza rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego, podając w uzasadnieniu min. nieodpowiedni, niezgody proceduralnie 
sposób prowadzenia sesji w dniu 6 grudnia 2017r. (nie poddanie porządku obrad pod 
głosowanie, prowadzenie sesji pod dyktando przewodniczącego, dalece odbiegające od 
porządku obrad); nie właściwe zliczanie głosów (przy głosowaniu radnych przy uchwale w spr. 
nadania nazwy rodu im. Wł. Bartoszewskiego) i zrzucanie pomyłki na radnych niezrzeszonych, 
upubliczniając to w mediach ogólnopolskich; próby zmiany rozmieszczenia miejsc radnych, 
burmistrza i urzędników na sali posiedzeń bez powiadomienia i bez udziału pozostałych 
radnych w tej kwestii; kreowanie złego wizerunku gminy Krapkowice poprzez komentarze            
w mediach społecznościowych…. 
Przewodniczący  rady Pan Małkiewicz- stwierdził, że do oświadczenia odniesie się na piśmie, 
dodał, że nie ma w zwyczaju rezygnować z  funkcji, której się podjął. 
Radny Pan Żyłka- jako radny nie zostałem opublikowany w mediach na „liście wstydu”, ale też 
nie podjąłem wówczas żadnego tzw. wsparcia tym radnym, którzy zostali opublikowani, nie 
było też wsparcia ze strony przewodniczącego rady- moje nazwisko znalazło się na portalach 
społecznościowych jako radny wstrzymujący się od głosowania- każdy ma prawo głosować 
tak jak czuje- media społecznościowe nie są tym miejscem gdzie to powinno być aż tak 
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wyeksponowane- przeżyłem to ogromnie, mam ogromny żal, wyniki były znane już po sesji       
i należało „przyznać się odważnie „ do mylnego zliczenia głosów a nie rozpowszechniać to 
wszem i wobec- pozwoliliście niestety aby wylał się niesamowity hejt- jestem radnym  trzecią 
kadencję i powiem ze były różne spory w radzie, ale zawsze było też tzw. wsparcie 
przewodniczących poprzednich kadencji- dzisiaj tego nie ma.  
Wiceprzewodniczący rady Pan Brzozowski- prośba w oświadczeniu 10 radnych                               
o wyznaczenie z KWW Macieja Sonika przewodniczącego rady jest nie uzasadniona- chyba 
żeście się pomylili-przewodniczącego wybiera rada a nie klub radnych- odnośnie uwag do 
przewodniczącego też nie słuszne- komentujecie na sesjach, przeszkadzacie, nie rozumiecie 
tego co się mówi, nie wiadomo co robicie i dlatego było takie ostatnie zliczenie głosów- tym 
bardziej nie chciałbym już wracać do postaci Wł.Bartoszewskiego bo to nie jest godne tego 
wszystkiego abyście 7 miesięcy przeciągali nadanie nazwy rondu- komisja spraw społecznych 
podjęła takie stanowisko o nadanie takiej nazwy ale wyście tego bronili jak lwy. 
Radny Pan Mehlich- o jest tylko prośba do największego klubu radnych o wyznaczenie 
kandydata na przewodniczącego a nie jego wybranie- wnioskowałem też o wyznaczenie  
jednego z wiceprzewodniczących rady do zliczania głosów na sesji. 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz-taką osobę wyznacza przewodniczący a nie rada-
myślę że mając takie kompetencji, na bieżąco będę starał się taką osobę wyznaczyć-na 
oświadczenie radnych, chociaż wiele kwestii na bieżąco było wyjaśnianych przez zemnie – 
wszyscy działamy publicznie i ja jako przewodniczący też mam prawo wyrażać swoje zdanie. 
Radny Pan Brzozowski- droga- odcinek ulicy od Tuwima do drogi wojewódzkiej czyją stanowi 
własność-jeżeli jest to własność województwa to wnioskuję  o jej przekształcenie na własność 
gminy. 
Burmistrz Krapkowic  udzieli  na powyższe odpowiedzi w późniejszym terminie, po dokładnym 
rozpatrzeniu zagadnienia. 
Prezes Spółki WiK Pan Delewicz- na komisji gospodarki i finansów omówiono propozycje  
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków- w programie sesji tego nie było, ale 
zgodnie z ustawą  rada powinna dokonać analizy powyższego i przekazać organowi 
regulacyjnemu Wody Polskie- RZGW- dalej, to już stanowisko radców prawnych czy przyjąć 
to w formie  stanowiska rady czy w formie uchwały, czy też w innej formie? 
Radny Pan Kowalczuk- czy my musimy reagować na każdy wniosek urzędników, w tym 
przypadku Wody Polskie, analizować, zajmować stanowiska a potem i tak urzędnicy „zrobią 
po swojemu”, to samo dotyczy obniżenia pensji burmistrzów-sugeruję coś w rodzaju 
nieposłuszeństwa odpowiadania na każdy wniosek urzędników- urzędnicy odbierają nam 
samorządność -  każą nam  analizować  wnioski, co i tak nie jest brane pod uwagę. 
Ad.11. Zakończenie  XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz życzył wszystkim udanych urlopów, udanego 
wypoczynku, regeneracji sił, dziękując za udział w sesji dokonał  zamknięcia XLIII Sesji Rady 
Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba  
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                                 Andrzej Małkiewicz  
 
 
 
                           
                                                                                               
 
 


