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                                                                   Protokół Nr XLVI/2018 

                                                   z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

                                                                 z dnia 27 września 2018 r. 

 

Ad.1.Sprawy regulaminowe 

      XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7. 

Sesja rozpoczęła się o godz.1400 i trwała do godz.15 00. W Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło ok.60 osób. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  21.06.2018 r. do 

27.09.2018 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 

porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy 

Krapkowice za I półrocze 2018 roku.  
5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2018 roku. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 z 

uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych 
przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.  

7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I 
półroczu 2018 r. 

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2018.  
9. Informacja nt. realizacji programu  budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych 

przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 
10. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie  zmiany Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.); 

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  
(projekt z  11.07.2018 r.); 

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy (projekt z 27.07.2018 r.); 

d) Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w drodze przetargu  (projekt z 06.08.2018 r.); 

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  
(projekt  z 28.08.2018 r.); 

f) Projekt uchwały nr 6  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  
(projekt z 28.06.2018 r.); 

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania  (projekt z 31.08.2018 r.); 

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków 
w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

      (projekt z 06.09.2018 r.); 
i) Projekt uchwały nr 9  w sprawie zmiany budżetu gminy  Krapkowice na 2018 rok  

(projekt  z 12.09.2018 r.) 
j) Projekt uchwały nr 10  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  (projekt z 

12.09.2018 r.); 
k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt  z 07.09.2018r. ); 



2 

 

 2 

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
(projekt z 11.09.2018 r.);        

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
(projekt z 11.09.2018r.);        

n) Projekt uchwały nr 14  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 
Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt 
z 12.09.2018 r.); 

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza 
Koziołka w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.); 

p) Projekt uchwały nr 16  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski (projekt  z 12.09.2018 r.); 

q)  Projekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej 
i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt z 12.09.2018 r.); 

r) Projekt uchwały nr 18  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną Ks. 
Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt z 13.09.2018 r.); 

s) Projekt uchwały nr 19  w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowego, średniego 
samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kórnicy (projekt z 13.09.2018 r.); 

t) Projekt uchwały nr 20  w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nożyc 
hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego hydraulicznego dla OSP w Żużeli (projekt z 
13.09.2018 r.);  

u) Projekt uchwały nr 21   w sprawie   udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji 
na zakup samochodu osobowego segment C, w wersji oznakowanej dla Komendy 
Powiatowej Policji  w Krapkowicach (projekt z 13.09.2018r ); 

v) Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany  uchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Krapkowicach na 2018 rok (projekt z 14.09.2018 r.); 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad oraz            
w okresie międzysesyjnym. 

13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
14. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący rady Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: 
radnych, Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo UMiG, Komendantów Policji, 
Straży Pożarnej i Miejskiej, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, wszystkich  
uczestniczących w obradach. 
W tym momencie uczczono min. ciszy śmierć byłego Burmistrza Krapkowic śp. Piotra Sollocha. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach rady uczestniczy 19 radnych, 
co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji (stan rady- 21 radnych). 
Protokoły  z  Sesji  z  dnia   21.06.2018 r., 23.08.2018 r. ,  były do wglądu w Biurze Rady, na stronie 
internetowej  i na sali przed Sesją Rady.  
Protokoły przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie autopoprawek do: projektu uchwały 
nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy za 2018 rok; projektu uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia 
zmiany m.p.z.p.dla wsi Gwoździce; projektu nr 19 w spr. udzielenia dotacji celowej na zakup 
nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kórnicy. 
Burmistrz wnioskował również o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 23                 
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Krapkowice      
a Gminą Pawonków. 
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Wprowadzenie autopoprawek do projektów jw. oraz wprowadzenie do porządku obrad projektu  
uchwały nr 23   przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.2. 
       Sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym- od 21 czerwca 2018 r. do 27 
września 2018 r. przedłożył Burmistrz Krapkowic  Pan Andrzej Kasiura 

 21.06.2018r.- zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 22.06.2018r.- zakończenie roku akademickiego Krapkowickiego  Uniwersytetu III Weku  

 24.06.2018r.- w Porcie Marina spotkanie z kajakarzami- kajakarze płynęli z Ostrawy  
do Wrocławia 

 0326.2018r.- Flis Odrzański na rz. Odrze, z Raciborza do Szczecina  

 03.07.2018r.- na boiskach do siatkówki plażowej (za Delfinem) siatkówka Juniorów 

 04.07.2018r.-masz, pogrzeb, zasłużonego dla Krapkowic śp Piotra Sollocha, 
przewodniczącego rady miejskiej, kilkunastoletniego Burmistrza Krapkowic- podziękowanie 
dla radnych, wszystkich którzy uczestniczyli w Jego  drodze do „Pana”, w ten sposób 
doceniając Jego starania i dokonania  na rzecz rozwoju Gminy Krapkowice  

 06.07.2018r.- najpierw spotkanie z nauczycielami z Camas ( wolontariuszami z USA)            
w Mosznej , następnie obóz językowy (j.angielski) dla  młodzieży  w woj. małopolskim, 
organizowany przez Gminę Zabierzów 

 21-22.07.2018r.- Piknik Odrzański w Krapkowicach  i Impreza Letnia w Gogolinie, 
organizowane  wspólnie z Gminą Gogolin, przy wsparciu dofinansowania z Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarczego pn. Kultura Przemysłowa- imprezy bardzo udane 

 1024.07.2018r.-.07.2017r.- spotkanie z Zarządem  w Starostwie Krapkowickim nt. 
dofinansowania na rewitalizację mostu kolejowego- potwierdzono dołożenie 5 mln w 
najbliższych 2 latach na ten most- przetarg ogłoszono na dokumentację i budowę- kilka 
spotkań i sesja rady doprowadziły do tego, że umowa została już podpisana na zadanie, 
prace projektowe rozpoczęto   

 26.07.2018r-  Święto Policji w Krapkowicach rozpoczęte msz. św., następnie Akademia         
w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach  

 04.08.2018r.- rozpoczęto Akcję wyposażenia seniorów w zegarki do mierzenia tętna, pulsu, 
wysyłające dane do lekarza prowadzącego  

 07.08.2018r.- kolejne rozmowy z Zarządem  i Starostą Powiatu Krapkowickiego  nt. mostu 
kolejowego- tu padł temat powiązania tego zadania ze sprzedaż przez gminę na rzecz 
starostwa dwóch działek, na poszerzenie działalności Szpitala Powiatowego- odbyła się 
następnie sesja, która to powiązała- rada miejska wyraziła zgodę na przekazanie dziełek- 
rada Powiatu zapisała w wpf dotację dla gminy Kr-ce w wys.4,5 mln- to zasili budżet gminy 
Krapkowice i te pieniądze będą przeznaczone na realizację zadania pn. rewitalizacja mostu 
kolejowego ,które po przetargu wynosiło prawie 20 mln. 

 12.08.2018r.-odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim- tu tradycyjnie jesteśmy zapraszani do 
jednej z najbliższych gmin- w tym roku spotkanie z arcybiskupem Nossolem 

 15.08.2018r.- Turniej  Piłki Siatkowej  w Dąbrówce Górnej organizowany przez LZS  

 12.08.2018r- w Steblowie zawody w piłce nożnej  jednostek OSP z terenu gminy Krapkowice 

 21.08.2018r.-uroczyste postawienie słupa w nowej hali logistycznej, wybudowanej przez 
Firmę Metssa Tisue o pow. 18 tyś.m2 

 21.08.2018r-nadzwyczajna sesja rady miejskiej- podjęcie uchwał (zmiany finansowe) na II 
etap realizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZSS Nr 5 w Krapkowicach                       
i zabezpieczenie środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy  na 
rewitalizację mostu kolejowego 

 25-26.08.2018r- dożynki gminne  w Żywocicach- podziękowania dla sołtysa, rady sołeckiej, 
mieszkańców , dyr. KDK, wszystkim innym zaangażowanym w to wydarzenie   

 29.08.2018r.-narada z dyr. przedszkoli i szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego- wręczono 
nominacje nowym dyrektorom PP w Żywocicach i za-cy dyr.ZPS w Dąbrówce Górnej 

 29.08.2018r.-oddanie do użytku nowej hali o pow.8 tys.m2 w Firmie Schokomiller (bardzo 
szybko wybudowana) 
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 01.09.2018r.-Rynek- pożegnanie lata połączone z degustacją potraw z ziemniaka- 
organizacja m.in. takich imprez, aby pokazywać mieszkańcom działalność kulturalną, 
artystyczną  

 02.09.2018r.- dożynki wiejskie w Rogowie Opolskim 

 03.09.2018r.-rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach gminnych 

 04.09.2018r-podpisanie umowy z Firmą Nowaki na rewitalizację mostu kolejowego                  
w obecności  marszałka woj. opolskiego, burmistrza Gogolina, starosty pow. 
krapkowickiego- Firma Nowaki buduje wiadukt w Gogolinie na zlecenie ZDW- firma z 
dużymi osiągnięciami, działająca od 5 lat na rynku  

 05.09.2018r- spotkanie w MiGBP w Krapkowicach  nt. przebudowy śluzy Otmęt- spotkanie     
z przedstawicielami Wód Polskich, Projektanta, Zarządu Woj. Opolskiego, Starosty, Gminy 
Gogolin- cel spotkania to zapoznanie z projektem przebudowy  starej śluzy (150m) i budowa 
nowej śluzy (180m)-jest to jedno z największych inwestycji w gminie- w przyszłym roku 
Wody Polskie chcą przystąpić do przetargu na realizację zadania (wiosna 2019r) 

 05.09.2018r-Rada Powiatu Krapkowickiego  podjęła uchwałę o zabezpieczeniu w wpf            
5 mln. na rewitalizację mostu kolejowego  

 06.09.2019r- Rada Miejska podjęła uchwałę wrażająca zgodę na sprzedaż 2 działek  na rzez 
Starostwa Powiatu Krapkowickiego, przy blaszaku w Otmęcie na rozbudowę szpitala  

 07-0.09.2018r- miasto partnerskie Partyzncke (na Słowacji) obchodziło 80 lecie miasta, 
założonego przez Jan Antoniego Bata, następcę Tomasza Bata,który w Otmęcie założył 
fabrykę obuwia- otrzymaliśmy zaproszenie- delegacja z Krapkowic wręczyła burmistrzowi   
m. Partyzancke  stylizowany, wypalany ceramicznie but, aby tradycje przez Nas były 
pokazane  

 09.09.2018r.- dożynki wiejskie w Kórnicy 

 10.09.2018r.-spotkanie nt. możliwości gazyfikacji sołectwa Gwoździce- wcześniej takie 
spotkania  w Żywocicach i Steblowie, zmniejszenia niskiej emisji poprzez wymianę pieców 
na ekologiczne m.in. gaz- przedstawiono na spotkaniach 2 letni program dopłaty do 
wymiany takich pieców- kolejne spotkania odbyły się w Dąbrówce Górnej i Rogowie 
Opolskim  

 20.09.2018r.-w Opolu Kongres Odrzański, poświęcony rz. Odrze i planom jej przebudowy       
i rozwoju– goście z zagranicy i  kraju- plany dostosowania rz. Odry do IV klasy żeglowności-
plany odważne –dokumentacja ta pokazuje , że pewne kroki już poczyniono w tym kierunku  

 21.09.2018r- otwarto w ZSZ w Krapkowicach klasę patronacką przez Firmę Metssa Tusue    
w ke., kształcenia izolatorów przemysłowych  

 22.09.2019r.-zaproszenie przez Firmę Metssa Tisue do udziału w Pikniku rodzinnym i BHP , 
na parkingu firmy  

 22.09.2019r- na kortach tenisowych ( za Delfinem) zakończenie Turnieju Grand Prix Puchar 
Burmistrza Krapkowic-wręczenie wyróżnień ,nagród 

 27.09.2018r- Opole, zaproszenie na uroczystości 27 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Ukrainę (m.partnerskie) 
Z ważniejszych spotkań to spotkanie z Generalną Dyrekcją DKiA nt. przebudowy drogi A-
45,budowy dwóch  rond przy zjeździe z autostrady i przy  skrzyżowaniu z ul. Leśną ( do 
terenów inwestycyjnych- Firma Piomar)- to zadania gdzie nasze dofinansowanie w kwocie 
350 tys. tys. w formie dofinansowania na dokumentacje techniczną; spotkanie z 
Marszałkiem Woj. Opolskiego, Wojewodą Opolskim nt. możliwości złożenia do budżetu 
Państwa wspólnego wniosku do programu  „Mosty dla regionów”- budowa mostu 
południowego w Krapkowicach- nasz wniosek wsparty został w woj. planie 
zagospodarowania woj. opolskiego, wsparcie też jest ze strony rady powiatu 
krapkowickiego. 
Zakończono budowę dwóch pkt. zbiórki selektywnego odbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK)-przy ul. Limanowskiego i przy ul. Piastowskiej- odpady będą zbierane bez 
pobierania jakichkolwiek opłat  
 
 



5 

 

 5 

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura złożył Informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych 
Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok. 
Pan Brzozowski-  czy na Kongresie Odrzańskim poruszono temat budowy wałów p.poż.  
Burmistrz Pan Kasiura – poprosiliśmy o taką informację- odpowiedź była taka, że na razie takie 
działania nie będą podejmowane, budowany jest zbiornik Racibórz (zakończony prawdopodobnie 
pod koniec 2019) i to powinno poprawić póki co sytuację w kwestii zalewania Krapkowic na 
wypadek powodzi. 
Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych. 
Ad.3.  
         Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi  w pkt.12 
porządku obrad. 
Nie zgłoszono. 
Ad.4. 
         Zatwierdzenie Sprawozdania  z  wykonania budżetu, zadań gospodarczych   Gminy  
Krapkowice  za I półrocze 2018 roku .  
Wykonanie budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice było tematem, szczegółowo 
omawianym na posiedzeniach komisji rady w dniach od 25 września do 27 września br.- wszystkie 
komisje zaakceptowały pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań gospodarczych 
gminy za I półrocze 2018 roku. 
Skarbnik Pan Patej- powiedział, że Sprawozdanie szczegółowo omówiono na trzech posiedzeniach 
komisji- poprosił o pytania i uwagi jeżeli  takie są, udzieli odpowiedzi, przedstawił opinię  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. złożonej informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.- opinia pozytywna. Wraz z uzasadnieniem. 
Skarbnik Pan Patej- powiedział, że Sprawozdanie szczegółowo omówiono na trzech posiedzeniach 
komisji- poprosił o pytania i uwagi jeżeli  takie są, udzieli odpowiedzi.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice za I półrocze  2018 r. 
przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.5. 
        Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2018 roku       
(w załączeniu do protokołu). 
        Wszystkie Komisje pozytywnie zaakceptowały Informację z realizacji wniosków za I półrocze 
2018 rok.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.   
Ad.6.  
        Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018                   
z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych 
przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego (w załączeniu do protokołu ). 
  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  pozytywnie przyjęła Informację na posiedzeniu w dniu 24 
września 2018 r. 
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą przyjęto  jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.7. 
        Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice       
w I półroczu 2018 r. (w załączeniu do protokołu). 
        Komisja Spraw Społecznych  przyjęła pozytywnie informacje przedstawione przez Straż 
Miejską, Policję i Straż Pożarną na posiedzeniu w dniu 25 września  2018 r. 
Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy przedstawił            
Komendant Policji Przemysław Ilnicki, Komendant Straży Miejskiej Pan Zdzisław Tupko, na komisji 
spraw społecznych radni zapoznali się dodatkowo z informacją nt. bezpieczeństwa i porządki 
publicznego złożoną przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej. 
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
 Wszystkie  Informacje  przyjęto  jednomyślnie- głosowało 19 radnych.    
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Ad.8. 
        Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2018                         
(w załączeniu do protokołu).  
          Oceną wypoczynku dzieci zajęła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 
24 września 2018 r,  pozytywnie  przyjmując  sprawozdanie.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
 Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.    
Ad.9. 
       Informacja nt realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych 
przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu). 
     Komisja Gospodarki i Finansów przyjęła pozytywnie informację przedstawioną przez Prezesa 
„WiK” Spółka z.o.o. w Krapkowicach na posiedzeniu w dniu 26 września  2018 r .  
Radni  nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą  przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.      
Ad.10. 
       Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.       
  Informacje przyjęto bez uwag jednomyślnie- głosowało 19 radnych.             

Ad.11.Podjęcie uchwał: 
Przewodniczący poddał po głosowanie kolejno projekty uchwał: 
Projekt uchwały nr 1 w sprawie  zmiany Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach-   
uchwała  przeszła jednomyślnie-głosowało 19  radnych-   UCHWAŁA NrXLVI/513/2018; 
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości-uchwała 
przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/514/2018; 
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- 
Uchwała Nr XLVI/515 /2018;    
Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
w drodze przetargu-uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/516   
/2018; 
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości-  uchwała 
przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- Uchwała NrXLVI/517/2018; 
Projekt uchwały nr 6  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała NrXLVI/518/2018;  
Projekt uchwały nr 7 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania- uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/519/2018; 
Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia 
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 
Uchwała Nr XLVI/520/2018; 
Projekt uchwały nr 9  w sprawie zmiany budżetu gminy  Krapkowice na 2018 rok- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/521/2018; 
Projekt uchwały nr 10  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/522/2018; 
Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Gwoździce- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 
Uchwała Nr XLVI/523/2018; 
Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/524/2018; 
Projekt uchwały nr 13 w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/525/2018; 
Projekt uchwały nr 14  w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. 
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Koziołka, Transportową i rzeką Odrą- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 
Uchwała Nr XLVI/526/2018; 
Projekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka 
w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr 
XLVI/527/2018; 
Projekt uchwały nr 16  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski-- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
19 radnych- Uchwała Nr XLVI/528/2018; 
Projekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej 
i Przemysłowej w Krapkowicach-- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała 
Nr XLVI/529/2018; 
Projekt uchwały nr 18  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo- darowania 
przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną Ks. Koziołka, Transportową 
i rzeką Odrą-- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/530/2018; 
Projekt uchwały nr 19  w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowego, średniego 
samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kórnicy-- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
19 radnych- Uchwała Nr XLVI/531/2018; 
Projekt uchwały nr 20  w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych               
i rozpieracza ramieniowego hydraulicznego dla OSP w Żużeli- uchwała przeszła jednomyślnie-  
głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/532/ 2018; 
Projekt uchwały nr 21   w sprawie   udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup 
samochodu osobowego segment C, w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji              
w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr XLVI/533/ 
2018; 
Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany  uchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej                       
w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej  w Krapkowicach na 2018 rok-uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- 
Uchwała Nr XLVI/534/ 2018; 
Projektu uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
pomiędzy gminą Krapkowice  a Gminą Pawonków- uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 19 
radnych- Uchwała Nr XLVI/535/2018. 
Ad.12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz         
w okresie międzysesyjnym. 
Radny Pan Mehlich- radni składający wniosek na sesji czerwcowej br. nie otrzymali od 
przewodniczącego rady odpowiedzi na ten wniosek (10 radych)- czy  jest to lekceważenie tych 
radnych, czy może zapomnienie? 
Pan Małkiewicz- podałem informację do publicznej wiadomości, większość radnych na pewno 
zapoznała się z tą informacją, miała okazję w różnych mediach o tym usłyszeć to tyle co mam do 
powiedzenia na tę chwilę 
Pan Mehlich- media nie są środkiem udzielania odpowiedzi skierowanych do radnych, jako 
przewodniczący rady do którego radni skierowali wniosek, powinien Pan bezpośrednio do radnych 
skierować odpowiedź, nie poprzez media. 
Pan Małkiewicz- tak jak, powiedziałem ja już udzieliłem odpowiedzi. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Małkiewicz złożył Informację dot. oświadczeń 
majątkowych radnych, złożonych przewodniczącemu rady za 2017 rok. Nie jest to ostatnia sesja,ta 
kadencja   trwa do 16 listopada br.- oczekujemy na ostateczną interpretację prawną zwołania 
pierwszej sesji , w nowej kadencji, gdzie nastąpiłoby zaprzysiężenie radnych, aby nie było „tak dużej 
luki”, na pewno sesja będzie na początku listopada br.,w konsultacji z burmistrzem ustalimy termin 
sesji, najkorzystniejszy, aby jeszcze, przed zakończeniem kadencji podjąć „najpotrzebniejsze” 
uchwały, będzie to  raczej krótka, bardziej uroczysta, kończąca tą kadencję. 
Radny Pan Mehlich-powołując się na zmiany w ustawie samorządowej, ustawę przyjętą przez sejm 
RP,  pierwsze posiedzenie  zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni od zakończenia tej kadencji-
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wg.PKW zakończenie tej kadencji nastąpi z dniem 16 listopada br.,przyjmując to, pierwsza sesja 
nowej kadencji może być zwołana najszybciej 17 listopada br., a najpóźniej 23 listopada br. 
Ad.13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów- nie było. 
Ad.14. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  
Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Sylwia Marzec- Bąk.         
                                                                               
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                         Andrzej Małkiewicz 


