
PROTOKÓŁ NR III/2018 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

w dniu 20 grudnia 2018r. 
 

 
Ad. 1. Sprawy regulaminowe 

 III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 

Kultury ul. Prudnicka 7. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do godziny 1700   
W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób. 
Porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
2 Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Krapkowicach.  
3.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym 
29.11.2018 r. do 20 .12.2018 r. 
4.Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi 
w pkt.9 porządku  obrad. 
5.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 
2019 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2  z  05.12.2018r.). 
6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (projekt uchwały nr 3                   
z  06.12.2018 r.). 
7.Zatwierdzenie Planów Pracy na 2019 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach; Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw 
Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów. 
8.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) projekt uchwały nr 4 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt 
uchwały z 30.11.2018r.); 
b) projekt uchwały nr 5 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Krapkowice  na lata 
2019-2023 (projekt uchwały z 30.11.2018r.); 
c) projekt uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla  osób  objętych  
wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
(projekt uchwały z 30.11.2018r.); 
d) projekt uchwały nr 7 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem  
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( projekt uchwały z 30.11.2018r.); 
e) projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2018 rok (projekt 
uchwały  z 05.11.2018r.) 
f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z 05.12.2018r.). 
g)projekt uchwały nr 10  w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" (projekt 
uchwały z 05.12.2018r.). 



h) projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok (projekt uchwały                    
z  06.12.2018 r.); 
i) projekt uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2019 rok (projekt uchwały z 06.12.2018 r.); 
j) projekt uchwały nr 13   w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na  lata 2019- 2021 (projekt uchwały            
z  06.12. 2018r.); 
k) projekt uchwały nr 14   w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2019- 2021(projekt uchwały z 06.12.2018r.). 
l) projekt uchwały nr 15  w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin "AQUA SILESIA" (projekt uchwały z 11.12.2018r.); 
m) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin "PROKADO"(projekt uchwały z 11.12.2018r.); 
n) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały NR XIV/164/2008 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny "(projekt uchwały z 11.12.2018. 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad 
oraz  w okresie międzysesyjnym. 
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
11. Zakończenie  III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan 
Arnold Joszko, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 
uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, kierownictwo Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących udział w obradach. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy         
20 radnych, co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Protokół z Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2018 r. był do wglądu w Biurze 
Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady. 
Protokół przyjęto, bez uwag, jednogłośnie  do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 
20 radnych. 
Przewodniczący obrad zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez 
wprowadzenie  cztery projekty w związku z wybraniem pracy w  komisjach przez 
Panią Karolinę Dziuk  i radną Panią Marię Karwecką  oraz w sprawie rezygnacji           
z pracy w komisji spraw społecznych radnego Pana Marcina  Misiewicza: 
- projekt nr 18- zmieniający  uchwałę nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach     
z dnia 29 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki 
i Finansów   i wyboru przewodniczącego komisji- wprowadzono do porządku obrad 
jednomyślnie -głosowało 20 radnych ; 
- projekt nr 19 – zmieniający  uchwałę nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw 
Społecznych  i wyboru przewodniczącego komisji- wprowadzono do porządku obrad 
jednomyślnie -głosowało 20 radnych ; 
- projekt nr 21-  zmieniający  uchwałę nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach    
z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu  i wyboru przewodniczącego komisji- wprowadzono do porządku 
obrad jednomyślnie -głosowało 20 radnych . 
 
 



Burmistrz  Pan Kasiura wnioskował o  wprowadzenie do porządku obrad: 
-Projektu uchwały nr 22-  wniosek o głosowanie przed uchwaleniem budżetu gminy  
-w sprawie zmiany  uchwały nr III/12/2010 z 29 grudnia 2010 r.dot. procedury 
uchwalania budżetu  gminy Krapkowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu- wprowadzono do porządku 
obrad-16”za,”4”wstrzymujące”-głosowało 20 radnych ;   
-Projektu uchwały  nr 20- w spr. ustalenia zaleceń i kierunków działania dla 
Burmistrza Krapkowic dot. wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego 
budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Krapkowice)- wprowadzono do 
porządku obrad-głosowało 20 radnych ; 
 Wprowadzenie autopoprawek: 
- nr 1- w spr. uchwalenia  budżetu na 2019 rok- wprowadzono do porządku obrad-
głosowało 20 radnych - wprowadzono do porządku obrad 19”za”,1 „wstrzymujący”- 
głosowało 20 radnych ; 
- nr 2- w spr. uchwalenia wpf- wprowadzono do porządku obrad- 19 ”za”,                  
1”wstrzymujący”-głosowało 20 radnych - wprowadzono do porządku obrad-głosowało 
20 radnych ; 
- nr 8- w spr. zmiany budżetu na 2018 rok- wprowadzono do porządku obrad-
głosowało 20 radnych - wprowadzono do porządku obrad-głosowało 20 radnych ; 
- nr 9- w spr. zmiany wpf- wprowadzono do porządku obrad-głosowało 20 radnych- 
wprowadzono do porządku obrad-głosowało 20 radnych ; 
- nr 10 w spr. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019- 
2022 z perspektywą do roku 2026- wprowadzono do porządku obrad- głosowało 20 
radnych - wprowadzono do porządku obrad-głosowało 20 radnych. 
Radny Pan Małkiewicz- zgłosił sprzeciw przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad 
projektu uchwały nr 22 w sprawie zmiany  uchwały nr III/12/2010 z 29 grudnia 2010 r 
dot. procedury uchwalania budżetu  gminy Krapkowice oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zaznaczając, że RIO 
może unieważnić uchwałę, tak jak miało to miejsce w 2015 roku- zmiany w tym 
projekcie nie mają mocy dla projektu uchwały podjętego w 2015 roku. 
Radca prawny Pani Puciato- projekt uchwały z 2015 roku wprowadzono w toku 
obowiązywania  budżetu na 2015 rok i dlatego RIO zakwestionowało (nie można 
nakazywać burmistrzowi dostosowywania treści do obowiązującego budżetu)- 
aktualny projekt  uchwały (zmiany) jest wprowadzany  przed przyjęciem budżetu na 
2019 rok- tu nie powinno być obawy, że RIO unieważni tę uchwałę. 
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 
radnych. 
 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu(nośnik DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 
Ad.2. Pani Agnieszka Kaczmarczyk- Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej    
w Krapkowicach dokonała wręczenia  Pani Karolinie Dziuk  zaświadczenie o wyborze 
radnej w dniu 21 października 2018 r. 
Radna Pani Karolina Dziuk, złożyła ślubowanie : „WIERNA  KONSTYTUCJI                 

I   PRAWU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ,  ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  

RADNEJ SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE, UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE 

DOBRO MOJEJ  GMINY  I  JEJ  MIESZKAŃCÓW. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.” 
Gratulacje. 
Od tej chwili pełny skład Rady Miejskiej, to 21 radnych. 



Ad.3. 
      Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym- od 22 .11. 2018r. 
do 20.12.2018 r. przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  

 22.11.2018r.-  I Sesja Rady Miejskiej- złożenie ślubowania prze radnych           
i burmistrza 

 23.11.2018r.- Liga Pływacka „Delfin”-rozpoczęcie tzw. cyklu szkolnego            
w pływaniu 

 26.11.2018r.- Zebranie Walne Aglomeracji Opolskiej- do Zarządu  wybrano 
Burmistrza Krapkowic jako wiceprzewodniczący w zarządzie 

 28.11.2018r.- Warszawa- po raz czwarty docenienie pracy krapkowickiej 
biblioteki- najlepsza w województwie- z roku na rok wzrasta liczba cztelników 

 29.11.2018r- II Sesja Rady Miejskiej 

 04.12.2018r.-„Barbórka”w Filharmonii Opolskiej, organizowana przez ZCW 
„Górażdże”- firma „związana” z Krapkowicami- bardzo dużo mieszkańców 
gminy jest tu zatrudnionych 

 06.12.2018r- „Mikołajki” –wiele imprez i spotkań w wielu miejscach m.in.          
w KDK,LZS Żywocice, Steblów 

 08.12.2018r- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach- Zdarzenia 
Taneczne, organizowane przez Klub „Siera”-tu gościliśmy kluby z 
województwa opolskiego, z kraju 

 09.12.2018r- Wigilia osób ze Stowarzyszeń, Uniwersytetu III Wieku                 
w Krapkowickim Domu Kultury 

 13-16.12.2018r.- Jarmark Bożonarodzeniowy na Krapkowickim Rynku             
z wieloma różnorodnymi  stoiskami m.in. atrakcjami kulinarnymi, z wieloma  
konkursami itp.- organizowany wspólnie z Gminą Gogolin, zwłaszcza w piątek 

 Wiele spotkań Wigilijnych w instytucjach, w sołectwach; spotkanie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich nt. inwestycji w 2019 roku- ZDW przyjął budżet na 2019 
rok- będę zabiegał o spotkania kolejne z v-ce Ogłazą aby rozmawiać nt. stanu 
dróg wojewódzkich na naszym terenie i ich remontów; spotkanie w Gminie 
Gogolin nt złożenia wniosku na most południowy- mamy wsparcie Wojewody    
i Marszałka Województwa –temat dalej będzie kontynuowany; spotkanie          
z Zakładem Gazowniczym nt. możliwości gazyfikacji sołectw, miasta-temat 
trudny, ale rozmowy są cały czas prowadzone, aby tam gdzie jest to możliwe 
takie inwestycje prowadzić; w tym roku zrealizowano projekt (realizowany 
przez SDŚ) dot. zwiększenia miejsc dla ludzi z chorobami wieku starczego-
projekt w 100% zrealizowany z środków budżetowych; wprowadzono do 
realizacji uchwałę umożliwiającą zwiększenie na naszym terenie substancji 
mieszkaniowej w ramach projektu Mieszkanie Plus; plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Kauflandu  wszedł w życie, po wniesieniu przez nas 
odwołania –sprawę wygraliśmy  

Pan Żyłka- na jakim etapie jest realizacja mostu kolejowego- informacja   z przebiegu 
prac w tym zakresie  powinna mieć miejsce na każdej sesji rady 
Pan Kasiura- obecnie trwają prace projektowe, uzgodnieniowe- przystąpiliśmy do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie mostu i terenu 
parkowego, aby móc otrzymać pozwolenie budowlane- na dniach kolejne  spotkania  
z projektantami. 
Sprawozdanie burmistrza  przyjęto  jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości-  
głosowało 21 radnych. 
 
  



Ad. 4. 
        Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad zgłosili: 
Pani Karwecka- rozeznać czyją własnością jest teren przy Dworcu PKS i rozważyć 
wybudowanie  w tym miejscu parkingów, utrzymać nadal basen w Otmęcie ,rozważyć 
utworzenie kąpieliska na „Goldzie”, w widocznych miejscach (na budynkach) reklamy 
o sortowaniu odpadów komunalnych.  
Burmistrz Pan Kasiura- to tematy długofalowe, powinny znaleźć się na komisach 
rady,  do dyskusji w jaki sposób powinny być realizowane 
Pan Brzozowski- jak długo potrwa remont w UMiG? Jaka firma prowadzi remont, na 
jakich prawach prowadzi remont radny Pan Mazurek? 
Pan Żyłka- czy w 2019 roku  będą wymieniane w mieście dotychczasowe oprawy 
oświetleniowe na nowe ledowe- na Rynku dokonano już wymiany oświetlenia.  
Pan Misiewicz- czy przejście dla pieszych w rejonie Ks.Koziołka- Górna  będzie 
oświetlone, bądź znajdzie się tu sygnalizacja świetlna (mało widoczne),po ostatnim 
wypadku śmiertelnym w tym miejscu? 
Ad.5.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy 
finansowej na 2019 rok. 
Przed uchwaleniem budżetu przewodniczący obrad przedłożył projekt uchwały          
w sprawie zmiany  uchwały nr III/12/2010 z 29 grudnia 2010r. dot. procedury 
uchwalania budżetu  gminy Krapkowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu- 
Pan Małkiewicz- jeżeli chodzi o kwestie formalno- prawne tej uchwały, to na pewno 
zweryfikuje to RIO, jeżeli chcecie wprowadzić tę uchwałę, to wnioskuję o wykreślenie 
zaplanowanego w uchwale zadania pod nazwą „pozostała planowana kwota 
wydatków na dokumentację. projekty i zadania inwestycyjne do dyspozycji 
burmistrza” i wykorzystanie wolnej kwoty na nowe zadania, dodatkowo wskazane 
przez radnych do realizacji. 
Burmistrz Pan Kasiura- odniósł się do wniosku radnego Małkiewicza, stwierdzając, 
że wolna kwota służy przede wszystkim do dofinansowania niektórych zadań 
wyznaczonych przez radnych do realizacji, na  które zabraknie pieniędzy- dodatkowe 
zadania mogą być realizowane tylko w przypadku, gdy w ciągu roku znajdą się          
w budżecie dodatkowe środki- budżet w ciągu roku jest wielokrotnie modyfikowany- 
do zał.nr 8 nie zostały wprowadzone żadne nowe zadania- radni powinni najpierw 
dokonać tzw.rankingu-dokonać  w terenie przeglądu dróg,chodników,obiektów itd.         
i wyłonić które zadanie  do realizacji w pierwszej kolejności z dodatkowych wpływów 
do budżetu, jeżeli takie wpływy będą. 
Pan Małkiewicz-wnioskował o pozostawienie wolnej kwoty na dodatkowe zadania 
zgłoszone przez radnych do realizacji. 
Wniosek poddany pod głosowanie nie przeszedł: 6 radnych „za”, 14 ”przeciw”, 
1”wstrzymujący”- głosowało 21 radnych. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr III/12/2010 z 29 grudnia 2010r. dot. 
procedury uchwalania budżetu  gminy Krapkowice oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu poddano pod 
głosowanie- uchwała przeszła :15 radnych”za”,6 radnych „przeciw”-głosowało 21 
radnych- Uchwała Nr III/12/2018 
Przewodniczący obrad Pan Joszko poddał pod głosowanie autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok-autopoprawka 
przeszła 16 głosami „za”,,4 głosami „przeciw”,1 głosem „wstrzymującym”-głosowało 
21 radnych, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2019 rok 



Wiceprzewodniczący rady Pan Żyłka- odczytał opinie RIO:- o przedłożonym projekcie  
uchwały budżetowej gminy na 2019 rok; o przedłożonym projekcie uchwały                
o wieloletniej prognozie finansowej ;o możliwości sfinansowania deficytu określonego 
w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok. 
Przewodniczący Klubu radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Sonika 
złożył wniosek  klubu dot. wprowadzenia poprawek w zał.8 do uchwały budżetowej. 
Radni: Pani Karwecka, Pan Krajka, Pan Kandziora  zabierając głos, stwierdzili, że ten 
wniosek powinien być przedłożony na komisję, pod dyskusję, do rozpatrzenia-ani 
jedno słowo nie padło na komisji w tej kwestii- po raz kolejny na sesji radni otrzymują 
tzw. wrzutkę, na tak ważnej sesji, sesji  budżetowej. 
Radny Pan brzozowski- zmiany do budżetu na komisjach nie są głosowane, dopiero 
na sesji rady, możemy jedynie wnioskować – w złożonym przez nasz wniosku są 
ulice które wcześniej zgłaszałem do realizacji  np. ul. Polna– przez 4 lata burmistrz 
nie wprowadził zadania do realizacji, a powinna już być zrobiona dawno, tym bardziej 
ze powstał tu oddz. SDŚ dla osób starszych z chorobami starczymi. 
Pan Koppe- wcześniej informowałem, że w lutym chcemy zrobić komisje wyjazdową. 
aby radni mogli dokonać wizji lokalnej dróg i chodników– jeszcze nikt nie zgłaszał 
zadań do realizacji, odczekajmy do komisji wyjazdowej. 
Burmistrz Pan Kasiura- jeżeli nie na komisjach to gdzie mamy rozmawiać- słowa 
radnego Brzozowskiego wykluczają dialog na komisjach- nadal są „stare” 
przyzwyczajenia niektórych radnych, na komisjach nie, a wrzutka na sesji, która 
wszystkich radnych i burmistrza stawia pod ścianę- absurdem jest twierdzenie  że 
burmistrz nie wprowadził do realizacji ul. Polnej- bo nie miał takiej możliwości- przy 
dyskusji o budżecie wskazywałem o pozostawienie decyzji o drogach na pierwszą 
komisję po zatwierdzeniu budżetu- w ostatniej kadencji do takich dyskusji nie 
dochodziło-nie omawiano na komisji zał.nr8- wprowadzany był na sesji- środki 
rozdysponowano i nie dawano żadnych szans wprowadzenia jakiegokolwiek zadania 
-rozmawiajmy o wszystkich zadaniach na komisjach, nie o siedmiu czy ośmiu 
zadaniach- tych zadań jest kilkadziesiąt-prowadźmy wspólny dialog. 
Pan Małkiewicz- dialog zamyka zmiana wprowadzona dzisiaj pierwszą uchwałą, bo 
odbiera radnym składanie wniosków i sięganie do źródła, gdzie te wolne środki 
powinny być- na sesji też można dyskutować, dlaczego boicie się tu tej dyskusji-w 
każdej chwili można zrobić przerwę aby zapoznać się z wnioskiem, przedyskutować- 
uważam, że z pobudek osobistych, emocjonalnych chcecie odrzucić wnioskowane 
dobre zmiany.  
Pan Thiel- w tamtej kadencji w ogóle nie było dyskusji, dialogu wspólnego nad 
zgłaszanymi przez nas jakimikolwiek  zadaniami - mieliśmy tylko jedną wyjazdową 
komisję- wprowadzaliście tylko te zgłoszone przez Was- proszę wyjechać na wioski      
i zobaczyć w jakim stanie technicznym są drogi wiejskie.  
Pan Małkiewicz-wyłuskam z budżetu jakie zostały zrealizowane,na nasz wniosek 
zadania na wioskach. 
Pan Thiel- tak, ale nie te o które wnioskowaliśmy- zrobiono te, które nie wymagały 
jeszcze remontów.  
Przewodniczący obrad Pan Joszko- proszę abyśmy z rozsądkiem, 
odpowiedzialnością podeszli do tego budżetu- apeluję o zachowanie tzw. umiaru-ta 
dyskusja powinna być wcześniej na komisjach, nie teraz- droga jednak nie jest 
zamknięta-mamy 5 lat wspólnej pracy-projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie RIO, 
zaakceptowany pozytywnie przez radnych- uszanujmy przygotowanie tego projektu 
budżetowego-podejdźmy do zaproponowanego tematu zorganizowania komisji 



wyjazdowych ,dokonajmy wizji lokalnej dróg i chodników, przedyskutujmy i w miarę 
możliwości wprowadzajmy do realizacji. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Klubu radnych jw.( w załączeniu do 
protokołu) –wniosek nie przeszedł- za wnioskiem głosowało 7 radnych,14 radnych 
przeciwko wnioskowi- głosowało 21 radnych.   
Przewodniczący Pan Joszko poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu 
budżetowego- autopoprawkę wprowadzono 15 głosami „za”, 6 głosami 
wstrzymującymi się. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu wraz z autopoprawką poddano pod 
głosowanie –uchwała przeszła 15 głosami „za”,6 głosami „wstrzymującymi” –
UCHWAŁA NrIII/13/2018 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w 
sprawie wpf-autopoprawkę wprowadzono 18 głosami „za’,3 głosami „wstrzymują 
cymi”. 
Projekt uchwały w spawie uchwalenia wpf wraz z autopoprawką poddano pod 
głosowanie- uchwała przeszła  15 głosami „za”,6 głosami „wstrzymującymi”- 
UCHWAŁA NrIII/14/2018 
Burmistrz Pan Kasiura- podziękował za uchwalenie budżetu na 2019 rok, 
stwierdzając, że jak każdy budżet tak i ten nie jest łatwym”, ale jest zawsze otwarty  
na dialog  i wypracowywanie wspólnego konsensusu – taki model w naszej radzie 
powinien funkcjonować- życzę tego Państwu i sobie.   
Ad. 6. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok przedstawił Przewodniczący 
Komisji Pan Andrzej Malinowski. 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok  zatwierdzono jednogłośnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA  NR III/15/2018 
Ad.7. Plan Pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2019 rok –  przyjęto 
jednogłośnie do zatwierdzającej  wiadomości wraz ze zgłoszonymi przez radnego 
Pana Małkiewicza uwagami (tematami) do planu– głosowało 21 radnych . 
 Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok kolejno zatwierdzono               
w wyniku głosowania: 
1) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 21 radnych; 
2)Komisji Edukacji Kultury i Sportu przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało  21 radnych 
3) Komisji Spraw Społecznych przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało  21 radnych; 
4) Komisji Gospodarki i Finansów przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 21 radnych. 
Ad.8. 
     Podjęcie uchwał:   
-projekt uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania-uchwała 
przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr III/16/2018; 
-projekt uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Krapkowice  na lata 
2019-2023 uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 
III/17/2018; 
 -projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 



pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla  osób  objętych  wieloletnim  
rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- uchwała 
przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr III/18/2018; 
- projekt uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem  
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- uchwała przeszła jednomyślnie-
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr III/19/2018; 
-projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2018 rok- 
radny Pan Brzozowski- zapewnieniem burmistrza było, że zadania w zał.4               
ul. Głównej w Kórnicy, parking przy cmentarzu- ul. Mickiewicza będą przeniesione do 
budżetu na 2019 rok i będą realizowane- czy będzie jeszcze w tym roku sesja, aby te 
zadania wprowadzić do realizacji.  
Burmistrz Pan Kasiura- nie dawałem takiego zapewnienia, że wszystkie zadania 
będą realizowane, pomimo, że są ujęte w budżecie, w załączniku znajdują się te 
zadania, które nie zostały wyk. w 2018 roku i są ujęte w wpf. 
-autopoprawka poddana pod głosowanie przeszła przy 20 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym”- głosowało 21 radnych  
 -uchwała z autopoprawką  przeszła przy głosach: 16 ”za”, 2 ”przeciw”, 
3”wstrzymujące”- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr III/20/2018;     
- projekt uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- 
-autopoprawka (w opisówce  zmieniono wyraz na dokumentację) przeszła przy 
głosach:19 „za”,2”wstrzymujące”- głosowało 21 radnych 
- uchwała z autopoprawką przeszła przy głosach:19 „za”, 2 „wstrzymujące”-głosowało 
21 radnych- Uchwała Nr III/21/2018; 
-projekt uchwały   w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026"- 
-autopoprawka przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych 
 -uchwała  z autopoprawką przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała 
Nr III/22/2018;    
-projekt uchwały  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok uchwała przeszła 
jednomyślnie-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr III/23/2018; 
- projekt uchwały  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2019 rok uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- 
Uchwała Nr III/24/2018; 
-projekt uchwały    w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na  lata 2019- 2021- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 
21 radnych- Uchwała Nr III/25/2018; 
-projekt uchwały    w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2019- 2021- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych-  Uchwała 
Nr III/26/2018;  
- projekt uchwały  w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin "AQUA SILESIA"    
-zgłoszono kandydatury na dwóch przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku 
Gmin ”Aqua Silesia”- kandydatury radnych: Pana Żyłki i Pana Thiela  zgłosił radny 
Pan Andrzej Krajka- radni wyrazili zgodę na kandydowanie- na Pana Żyłkę oddano 
21 głosów, na Pana Thiel oddano 21 głosów- z ramienia urzędu wchodzi burmistrz 
Krapkowic-  uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 
III/27/2018; 



-projekt uchwały  w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin "PROKADO"               
-zgłoszono kandydatury na dwóch przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku 
Gmin ”Prokado”- kandydatury radnych: Pana Koppe i Pana Malinowskiego   zgłosił 
radny Pan Ireneusz Żyłka - radni wyrazili zgodę na kandydowanie- na Pana Koppe 
oddano 21 głosów, na Pana Malinowskiego oddano 21 głosów- z ramienia urzędu 
wchodzi burmistrz Krapkowic-  uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA Nr III/28/2018; 
Salę obrad opuściła radna Pani Karwecka 
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV/164/2008 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny " – wybór jednego kandydata- kandydata Pana 
Pawła Mazurka zgłosił Pan Joszko- radny wyraził zgodę- na Pana Mazurka oddano 
20 głosów- głosowało 20 radnych- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 
radnych- UCHWAŁA Nr III/29/2019; 
Na salę obrad wróciła radna Pani Karwecka 
-projekt uchwały- zmieniający  uchwałę nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach     
z dnia 29 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki 
i Finansów   i wyboru przewodniczącego komisji-  uchwała przeszła jednomyślnie-
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr III/30/2018; 
- projekt uchwały – zmieniający  uchwałę nr II/7/2018 Rady Miejskiej                        
w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Spraw Społecznych  i wyboru przewodniczącego komisji – uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr III/31/2018; 
-projekt uchwały- w spr. ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza 
Krapkowic dot. wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego 
budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Krapkowice – uchwała przeszła 
jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr III/32/2018; 
- projekt  uchwały-  zmieniający  uchwałę nr II/6/2018 Rady Miejskiej                        
w Krapkowicach    z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  i wyboru przewodniczącego komisji-uchwała 
przeszła  jednomyślnie -głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr III/33/2018. 
Ad.10. 
  Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad 
udzielili: 
Pani Meisner Naczelnik Wydz.OST- remont w UMiG powinniśmy zakończyć 
jeszcze w bieżącym roku,jeżeli chodzi o montaż nowej windy- to zadanie prowadzi 
specjalistyczna spółdzielnia pracy dźwigów, która również będzie prowadziła 
konserwacje windy-aktualnie urząd dozoru technicznego prowadzi powtórne próby 
dopuszczające windę do użytku- kolejny etap, to malowanie korytarzy, podwyższenie 
sufitu na drugim piętrze- to prowadzi Firma Instal Machura; wymianę podłóg 
prowadzi  Centrum Podłóg z Opola- końcowy etap prac w pierwszym budynku, to 
parter i tu wymiana wykładziny- wymienione zostały wszystkie skrzynki  głównego 
zasilania-Firma Zimerman z Gogolina – ten etap prac zostanie całkowicie 
zakończony w następnym roku(styczeń-luty)-liczniki będą wyniesione na zewnątrz 
budynku-sukcesywnie nastąpi wymiana oświetlenia na ledowe- na parterze 
utworzenie punktu informacyjnego i podawczego- to planujemy w styczniu 2019r-
prace powiązane z odnowieniem sali posiedzeń i biura sekretarza (poszerzenie drzwi 
wejściowych do windy),odnowieniem sekretariatu i pomieszczenia socjalnego. Dugi 



budynek urzędu, to odnowienie pomieszczeń i montaż klimatyzacji. Radny Pan 
Mazurek jest pracownikiem w Firmie Instal Machura. 
Zastępca Burmistrza Pan Haraf- udzielił odpowiedzi nt. wymiany oświetlenia na 
ledowe na terenie gminy-plan wymiany został przygotowany przez TAURON- w 
pierwszej kolejności wymiana przy głównych drogach (dostosowanie natężenia 
światła do kategorii drogi)- drugi etap, to dodatkowe oprawy na słupach TAURON, 
szczególnie na terenie sołectw, ale i w mieście- gminne oświetlenie w całości nie 
zostało zrealizowane ze względu na ograniczone środki finansowe- w miarę 
posiadanych środków wymieniono te, które było mocno wyeksploatowane                   
i uszkodzone- w Rynku już to nastąpiło, sukcesywnie wymiana oświetlenia będzie 
robiona na terenie miasta. 
Na wniosek radnego Pana Małkiewicza przygotowana będzie, na następną komisję 
rady, szczegółowa informacja nt. wymiany oświetlenia na ledowe  w gminie, łącznie   
z wynikającymi korzyściami dla gminy w tym zakresie, z zaznaczeniem ponoszonych 
kosztów za energię wcześniej i po  wymianie. 
Temat oświetlenia przejścia dla pieszych – skrzyżowanie ul.Ks.Koziołka-ul.Górna 
będzie zgłoszone na spotkaniu z ZDW w dniu 27.12.2018r.- temat raczej trudny do 
przeskoczenia, gdyż ZDW jeżeli już to wskazuje tylko punktowe doświetlenie- 
będziemy starali się „namówić” ZDW do przystąpienia do konkursu ogłoszonego        
w ramach Programu Bezpieczniej Razem- tu mogą tylko startować zarządcy dróg, 
ale można tu pozyskać dość duże pieniądze. 
Radny Pan Brzozowski- na spotkaniu z ZDW należy wspomnieć i domagać się 
odnowienia barierek ochronnych, które są zniszczone (skrzyżowanie ul.ul. Ks. 
Koziołka -Górna); rozpatrzyć pozytywnie włączenie do budżetu na 2019 rok budowy 
parkingu przy cmentarzu w Otmęcie- ul. Mickiewicza-aktualny stan bardzo uciążliwy 
dla mieszkańców tej ulicy i okolicznych ulic. 
Radny Pan Misiewicz- kolejne niebezpieczne przejście dla pieszych pomiędzy 
osiedlem XXX lecia a osiedlem Sady (dawna linia kolejowa)-przejście bardzo 
niewidoczne; na jakim etapie jest sprzedaż działek na rzecz Starostwa Powiatowego- 
działki przy szpitalu krapkowickim. 
Radny Pan Małkiewicz- stwierdził, że po zakończeniu ukonstytuowania rady ubolewa 
nad faktem, że ani jednemu radnemu z Klubu radnych KWW Macieja Sonika nie 
zaproponowano jakiejkolwiek funkcji w radzie; radny Pan Małkiewicz złożył na ręce 
przewodniczącego rady wniosek w sprawie wprowadzenia poprawek w zał.nr 8 do 
uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok – treść tego wniosku 
winna być poddana dyskusji na najbliższej komisji gospodarki i finansów- na komisję 
przygotować kosztorys każdego zadania. 
Ad.11.  
   Wolne wnioski i zapytania  
Rany Pan Brzozowski- na spotkaniu z ZDW należy poruszyć temat remontu ulicy 
Opolskiej- droga wojewódzka. 
Radny Pan Małkiewicz- o ile pamiętam był już projekt przebudowy tej ulicy, chyba, że 
to przepadło. 
Radny Pan Malinowski- stwierdził, że takie tematy jak oświetlenia przejść dla 
pieszych powinny być omawiane na komisjach, nie na sesji- tak było do tej pory.  
Burmistrz Pan Kasiura- remont ulicy Opolskiej w Krapkowicach będzie tematem na 
spotkaniu z ZDW-projekt jest w trakcie realizacji-czeka na decyzję budowlaną, 
doświetlenie przejść dla pieszych będzie kolejnym tematem na tym spotkaniu. 
 
 



Ad.12.   
 Przewodniczący Rady  Pan Joszko złożył wszystkim uczestniczącym               
w obradach rady życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  szczęśliwego                
i pomyślnego Nowego Roku 2019- dokonał zamknięcia III Sesji Rady Miejskiej           
w Krapkowicach .                                                                                
Protokołowała: Elżbieta Skiba 
                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                                      Arnold  Joszko 

 


