
 

 

PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 23 sierpnia  2018 roku 

 

 

Ad. 1.   

                      XLIV 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. 1610 Porządek 

obrad: 

1.Otwarcie XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok; 

2)  w sprawie zmiany wpf; 

3) w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.; 

4 ) w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowej w Krapkowicach; 

5)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice; 

6) w sprawie zmiany uchwały  Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi; 

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

8) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. 

stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach.      

9) w sprawie zmiany  uchwały nr XLII/475/2018 z dnia  26 kwietnia 2018 w sprawie przekazania dotacji 

celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 45 na odcinku Rogów Opolski- węzeł Opole Południe". 

3.  Zakończenie  XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

   Otwarcia XLIV 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 23.08.2018 r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 16 radnych (stan rady- 

21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Burmistrz zgłosił autopoprawki do: 

1- projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok, 

2 - projektu  uchwały nr 2 w spawie zmiany wpf, 

3 -projektu  uchwały nr 3 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., 

4- projektu uchwały nr 5 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice. 

Burmistrz poinformował, że miał być wprowadzony do porządku jeszcze jeden projekt uchwały                   

(sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej- z wnioskiem wystąpił Starosta Krapkowicki)- projekt nie mógł 

być przygotowany ze względu na fakt niewydania  jeszcze decyzji dot. podziału tej nieruchomości. 

Przewodniczący zgłoszone autopoprawki poddał kolejno pod głosowanie- wszystkie autopoprawki do 

projektów uchwał przeszły jednomyślnie-głosowało 16 radnych. 

 

 



Ad.2.Podjęcie uchwał. 

Burmistrz Pan Kasiura- omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.- zmiany dot.m.in. 

zwiększenia kwoty (po przetargu) do 210 tys. zł. na dokończenie budowy kompleksu sportowego przy PSSP 

nr 5 w Krapkowicach; zwiększenia kwoty do 370 tys. zł. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w 

Kórnicy (od 2 lat OSP Kórnica wskazywana jest do zakupu samochodu-jest możliwość pozyskania z Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej 480 tys. zł., OSP Kórnica 10 tys. zł.); zabezpieczenie środków- 80 tys. 

zł. na przebudowę KDK (przeniesienie pomieszczeń biurowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

zmiana wyglądu zewnętrznego budynku); zwiększenie planu wydatków na przebudowę drogi ul. Józefa w 

Żywocicach 360 000,00; zwiększenie planu dotacji dla GDDKiA na dofinansowanie dokumentacji 

projektowej rozbudowy DK 45 na odcinku Rogów Op. - węzeł Opole Południe 50 000,00; dotacja dla 

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w 

Krapkowicach 10 000,00; zmniejszenie planu zadania Budowa drogi ul. Leśnej w  Rogowie Opolskim  6 000 

000,00; 

przeniesienie planu wydatków z zadania 080 Przebudowa drogi wojewódzkiej 415 ul. Opolska na odcinku od 

ul. Drzymały do ul. Dworcowej na dotację dla Województwa Opolskiego na to samo zadanie 300 000,00. 

Burmistrz poinformował, iż Zarząd Powiatu zwiększył deklarowaną kwotę 3 mln. zł.  na 5 mln. zł. na 

rewitalizację mostu kolejowego (1mln w 2019 r i 4 mln w 2020 r), oczekiwania Zarządu Powiatu  polegają na 

nabyciu od gminy działki w związku rozbudową szpitala (dobudowanie skrzydła łączącego ze szpitalem)-

wstępnie jest nasza aprobata, ale na tym etapie za mało szczegółów i poprosiłem o bardziej szczegółową 

informację. 

Skarbnik Pan Patej- w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu dokonano również korekty planu zadania: 

przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej w Krapkowicach- 

zadanie było ujęte dwa razy; zmiany wpf dot: wprowadzenia nowego zadania pn."Świadczenie usług w 

zakresie przewozu dzieci" na lata 2018-2019 - nakłady ogółem: 118 471,00 zł ( 2018 rok -50 589,00; 2019 rok 

- 67 882,00 ); wprowadzenie nowego zadania pn. "Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych" na lata 2019-2023 - nakłady ogółem: 525 000,00 zł; wprowadzenie nowego zadania 

pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Krapkowice na lata 2019-2021 - nakłady ogółem: 7 350 000,00 zł Aktualizacja limitów w 2018 roku na 

zadania:- Zdrowe serce seniora - zwiększenie o 2 204,00 zł - nakłady ogółem: 16 226,00 zł;- Zdrowa Matka i 

Dziecko - zmniejszenie o 2 400,00 zł - nakłady ogółem: 16 860,00 zł.- Budowa kompleksu sportowego z 

boiskiem wielofunkcyjnym ...zad.1.3.2.1. – zwiększenie o 210 000,00 zł (ogółem w 2018 roku 590 000,00 zł) 

- nakłady ogółem: 1 240 000,00 zł; wydłużenie okresu realizacja zadania 1.1.2.6 Budowa drogi Leśnej w 

Rogowie Op. na lata 2017-2020 - nakłady ogółem: 10 728 095,00 zł zmiana limitów na lata :- w 2018 roku - 

4 920,00 zł,- w 2019 roku - 5 995 080,00 zł,- w 2020 roku - 4 692 779,00 zł. 

Różnica w łącznych nakładach wynosi 35 316,00 zł. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych  w 2017 roku; 

aktualizacja zadania nr 1.1.2.7 Rewitalizacja starego mostu kolejowego- lata 2013-2021 łączne nakłady 

finansowe 20 673 504,00 zł, zmiana limitów na lata:- w 2018 roku - 616 500,00 zł, 

- w 2019 roku - 2 654 000,00 zł,- w 2020 roku - 16 418 000,00 zł,- w 2021 roku - 827 000,00 zł. 

Różnica w łącznych nakładach wynosi 158 004,00 zł. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych w latach 

poprzednich. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2018 rok- uchwała z autopoprawką  przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- UCHWAŁA 

Nr XLIV/500/2018- następnie projekt uchwały w sprawie zmiany wpf- uchwała  autopoprawką  przeszła 

jednomyślnie- głosowało 16 radnych- UCHWAŁA Nr XLIV/501/2018. 

Pani Meisner-Wydz.OST- omówiła  projekt  uchwały nr 3 w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała  z 

autopoprawką  przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- UCHWAŁA Nr XLIV/502/2018. 

Pan Szewczyk- Wydz.GGR-omówił projekt uchwały nr 4  w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała                      

przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- UCHWAŁA Nr XLIV/503/2018 . 

Pani Sarnowska-Wydz.GGR- omówiła projekt uchwał: 1)w sprawie Regulaminu utrzymania czystości                  

i porządku na terenie Gminy Krapkowice z autopoprawką- uchwała  przeszła jednomyślnie- głosowało 16 

radnych- UCHWAŁA Nr XLIV/504/2018; projekt nr 6 w sprawie zmiany uchwały  Nr X/116/2015 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 



gospodarowanie odpadami  komunalnymi- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- 

UCHWAŁA Nr XLIV/505/2018; 3) projekt nr 7  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- 

UCHWAŁA Nr XLIV/506/2018; ). 

Pani Kubacka-Wydz.GKI- omówiła projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- 

UCHWAŁA Nr XLIV/507/2018; ) 

Burmistrz Pan Kasiura- omówił projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany  uchwały nr XLII/475/2018 z dnia  26 

kwietnia 2018 w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 45 na 

odcinku Rogów Opolski- węzeł Opole Południe"- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych- 

UCHWAŁA Nr XLIV/508/2018; ). 

                                                                                           

Ad.3.  Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                       Andrzej Małkiewicz 


