
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XLVII/ 2018 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 11 listopada 2018 roku 
 
Ad.1.    

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury przy ul. Prudnickiej 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godziny 
1640  W obradach uczestniczyło ok. 50 osób. W sesji uczestniczyły osoby 
zaproszone: Pan Andrzej Kasiura  Burmistrz Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi 
poszczególnych Sołectw Gminy Krapkowice, mieszkańcy Krapkowic.  

Otwarcia XLVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący 
Rady Pan Andrzej Małkiewicz. Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, 
że   w Sesji uczestniczy  19 radnych, co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji.  
 Porządek obrad :  

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym  

od 27.09.2018 r. 
3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi 

w pkt. 9 porządku  obrad. 
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2019 rok: 

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  
    od   nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 18.10.2018 r.). 

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na 2019 rok: 

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok” (projekt uchwały 
z  30.10.2018 r.). 
6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-
2018 (projekt uchwały nr 3 z dnia 29.10.2018r.). 
7. Sprawozdania: Przewodniczącego Rady Miejskiej , Komisji stałych  z działalności   
    w kadencji 2014- 2018. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
c) projekt uchwały nr 4   w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
(projekt uchwały  z  18.10.2018 r.); 
d) projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady  Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających 
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z  
17.10.2018.); 
e) projekt uchwały nr 6 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w 
Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 30.10.2018r.); 



f) projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krapkowicach z filią „Na Polnej” (projekt uchwały z dnia 
31.10.2018 r.); 
g) projekt uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi- ul. 
Odrowążów w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.); 
h) projekt uchwały nr 9 w sprawie   rozpatrzenia petycji dotyczącej zakończenia 
budowy chodnika przy ul. 3 Maja w Krapkowicach, od ZEC do skrzyżowania z ul. 
Odrowążów (projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.); 
i) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok 
(projekt uchwały z dnia 31.10.2018 r.); 
j) projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z 31.10.2018 r.); 
k) projekt uchwały nr 12  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (projekt 
uchwały z  31.10.2018 r.). 
  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 XLVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Przewodniczący obrad  stwierdził, że protokół z Sesji Rady z dnia 27 września 2018r. 
był do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady. 
Protokół przyjęto, bez uwag- jednogłośnie- do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 19 radnych. 
Burmistrz Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 
autopoprawek: do projektu uchwały nr 10 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok 
oraz do projektu uchwały nr 21 w sprawie zmiany wpf jak również o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz 
wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ”Rozwijamy Kompetencje, 
Programujemy Przyszłość”. 
Autopoprawki do projektów uchwał nr 10 i nr 11 wprowadzono jednomyślnie do 
porządku obrad, jednomyślnie wprowadzono do porządku projekt uchwały nr 13- 
głosowało 19 radnych. 
Ad. 2.  
 Sprawozdanie  z działalności w okresie między sesyjnym - od 27 września 
2018 r.  przedstawił  Burmistrz  Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  

 28.09.2018- Rajd rowerowy dla dzieci i rodziców organizowany przez PSP      
nr 5 w Krapkowicach, impreza o charakterze Pikniku rodzinnego; 

 29.09.2018- Barka Edukacyjna w Krapkowicach- historia rzeki Odry i rzeki  
Wisły, historia przemysłu stoczniowego- lekcje na barce dla dzieci z gminy 
Krapkowic; 

 29.09.2018r- 60 osobowa delegacja z burmistrzem Burasem, z Morawicy-
Gmina Partnerska z wizytą w Krapkowicach ( wracając z Wrocławia)-
delegacja zw. z kulturą; 

 29.09.2018r- Dzień Ziemniaka w Ściborowicach oraz Festiwal Pierogów          
w Dąbrówce Górnej  

 30.09.2018r- dożynki wiejskie w Dąbrówce Górnej, kończące sezon 
dożynkowy na wioskach; 

 01.10.2018r- msza św. w kościele św. Mikołaja w Krapkowicach –rozpoczęcie 
tzw. miesiąca seniorów w Gminie Krapkowice, w KDK przedstawienie swoich 
osiągnięć, przekazanie klucza na miesiąc działania, w Hali Sportowej w 



Otmęcie   spotkanie członków Związku Emerytów i Rencistów, w KDK Forum 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku ; 

 06-07.2018r-Hala Sportowa w Otmęcie- „Oktoberfest”- Święto piwa; 

 07.10.2018r- Zawody Wędkarskie na rz. Odrze; 

 09.10.2018r-  w Opolu dwie konferencje poświęcone 5 letniej działalności 
Aglomeracji Opolskiej (podsumowanie działalności); 

 10.10.2018r- w KDK, uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP parom 
małżeńskim z 60 letnim stażem; 

 11.10.2018r- w KDK, uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP parom 
małżeńskim z 50 letnim stażem; 

 12.10.2018r-Rogów Opolski- uroczystość związana z oddaniem do użytku 
remizy strażackiej wraz z garażem, zapleczem socjalnym i salą spotkań; 

 13.10.2018r- w KDL spotkanie  nt. programu rządowego „Czyste powietrze”; 

 15.10.2018r- w KDK- Dzień Edukacji w KDK, podsumowujący  kolejny rok 
szkolny, z nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów i nauczycieli; 

 16.10.2018r- Teatr im. Kochanowskiego w Opolu - konferencja nt. 
wykorzystania funduszy europejskich- Gmina w pierwszej czwórce liderów; 

 16.10.2018r- w KDK i 17.10,2018r.-na Ogrodach Działkowych spotkanie 
zorganizowane przez spółdzielnię mieszkaniową i straż pożarną nt. 
bezpieczeństwa w okresie zimowym- frekwencja bardzo mała; 

 21.10.2018r-wybory samorządowe do rad, na wójtów, burmistrzów i prezy- 
dentów miast- wybory b.spokojne- podziękowanie dla wszystkich zaangażowa 
nych w przeprowadzenie tych wyborów; 

 22.10.2018r- uroczyste obchody 60-lecia Orkiestry ”Górażdży”; 

 10.11.2018r- poświęcenie Łodzi ratunkowej dla strażaków OSP; 

 10.11.2018r- w KDK „poruszenie  taneczno- teatralne”- przegląd teatrów 
tańca;  

 11.11.2018r- uroczyste obchody 100 Niepodległości ( przez cały rok różne 
inicjatywy z okazji tej rocznicy), szczególnie w szkołach, dla seniorów- msza 
św., przejście pod pomnik i złożenie kwiatów, część artystyczna na Zamku 
Krapkowickim, w KDK z programem Niepodległość muzyczne imię ma, o 
godz. 19-tej zapalenie zniczy pod pomnikiem; 

 13.11.2018r- spotkanie z osobami niedowidzącymi i nie widzącymi-obchody 
Dnia Niewidomego ”Biała laska”  zorganizowane w Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Krapkowicach. 

 Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie sesyjnym tj.od 27.09.2018r 
zostało przyjęte jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości, w wyniku głosowania- 
głosowało 19 radnych. 
Ad. 3.  
Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad- odpowiedzi w 
pkt. 9 porządku obrad – nie zgłoszono. 
Ad.4.Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2019 rok: 
- projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  
  od   nieruchomości i zwolnień od tego podatku- uchwała przeszła przy 15 głosach 
„za”,2 głosach „przeciwko”,2 głosach „wstrzymujących”-głosowało 19 radnych- 
UCHWAŁA Nr XLVII/536/2018r.  
 
 
 



 
Ad. 5. 
Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami realizującymi zadania gminy. 
-projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok”- uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XLVII/537/2018. 
6. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 
2014-2018– projekt uchwały nr 3- Sprawozdanie przedłożył Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Malinowski– sprawozdanie przyjęto jednomyślnie- 
głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XLVII/538/2018  
7.Sprawozdania: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach , Komisji 
stałych  z działalności w kadencji 2014- 2018-  
Sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej przedłożyli : 
1.Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Anna Kielar (w załączeniu 
do protokołu)– sprawozdanie komisji przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 19 radnych. 
2. Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów Pani Krystyna Brzezińska              
(w załączeniu do protokołu)– sprawozdanie komisji przyjęto jednogłośnie                  
do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych.  
3. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Ireneusz Żyłka- (w załączeniu do 
protokołu)– sprawozdanie komisji przyjęto  jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało  19 radnych.  
Sprawozdanie z funkcjonowania Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018- sprawozdanie 
przedstawił  przewodniczący Pan Andrzej Małkiewicz (w załączeniu do protokołu )- 
sprawozdanie przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 
radnych.  
Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
-Projekt uchwały Nr 4 - w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA 
NrXLVII/539/2018; 
Projekt uchwały Nr 5- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady  Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających 
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXLVII/540/2018; 
Projekt uchwały Nr 6 - w sprawie  przystąpienia do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską               
w Krapkowicach- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- 
- UCHWAŁA NrXLVII/541/2018; 
Projekt uchwały Nr 7 -   w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krapkowicach z filią „Na Polnej” - uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXLVII/542/2018; 
Projekt uchwały Nr 8 -   w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi- ul. 
Odrowążów w Krapkowicach- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych-      
- UCHWAŁA NrXLVII/543/2018; 
 
 



 
 
Projekt uchwały Nr 9 - w sprawie   rozpatrzenia petycji dotyczącej zakończenia 
budowy chodnika przy ul. 3 Maja w Krapkowicach, od ZEC do skrzyżowania z ul. 
Odrowążów- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA 
NrXLVII/544/2018; 
Projekt uchwały Nr 10 -   w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 
2018 rok- 
Autopoprawkę do projektu przyjęto  przy 16 głosach „za”,1 głosie „przeciw”,2 głosach 
„wstrzymujących - głosowało 19 radnych- uchwała przeszła przy 16 głosach „za”,1 
głosie „przeciw”,2 głosach „wstrzymujących - głosowało 19 radnych-   - UCHWAŁA 
NrXLVII/545/2018; 
Projekt uchwały Nr 11-  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-  
Autopoprawkę do projektu przyjęto  przy 16 głosach „za”,1 głosie „przeciw”,2 głosach 
„wstrzymujących - głosowało 19 radnych-  uchwała przeszła przy 16 głosach „za”,1 
głosie „przeciw”,2 głosach „wstrzymujących - głosowało 19 radnych- UCHWAŁA 
NrXLVII/546/2018; 
Projekt uchwały Nr 12- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice- 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz oraz Przewodniczący Komisji Statutowej 
podziękowali wszystkim zaangażowanym w pracach nad opracowaniem statutu 
gminy- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 
XLVII/547/2018; 
Projekt uchwały Nr 13 - uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 
oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ”Rozwijamy Kompetencje, 
Programujemy Przyszłość”-uchwała przeszła przy 18 głosach „za”,1 głosie 
„wstrzymującym”- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XLVII/548/2018. 
Ad. 9.  
Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad. 
Brak- nie zgłoszono pytań, interpelacji. 
Ad. 10.  
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący Rady Pan  Małkiewicz-  podziękował wszystkim za 4 letnią pracę     
w radzie: radnym, Burmistrzowi Krapkowic  za 4- letnią współpracę, Paniom z Biura 
RM za to, że ta rada sprawnie funkcjonowała dzięki odpowiedniemu  i sprawnemu 
przygotowywaniu  każdej sesji i komisji, dyrektorom i kierownikom jednostek 
organizacyjnych gminy, sołtysom, prezesom spółek, naczelnikom urzędu mig, 
mieszkańcom- wspólnie z burmistrzem wręczyli wszystkim radnym  listy gratulacyjne 
za zaangażowanie i wkład pracy w ciągu czterech  lat wykonywania mandatu 
radnego na rzecz rozwoju gminy oraz z tytułu objęcia ponownego mandatu radnego. 
Pan Brzozowski, wspólnie z radnymi  podziękował przewodniczącemu rady za 
owocną współpracę i profesjonalne prowadzenie obrad sesji, dobrą pracę na rzecz 
mieszkańców, podkreślając, że przewodniczący, prowadził każdą z 47 sesji 
taktownie i skutecznie prze 4 lata, nie opuszczając ani jednej sesji- podziękowania za 
dotychczasową pracę w radzie otrzymał również wiceprzewodniczący Rady Pan 
Józef Gut. 
Burmistrz Pan Kasiura podziękował radnym za współpracę, wspólne chwile na 
sesjach, komisjach i spotkaniach z radnymi, za merytoryczną dyskusję- nawet jeżeli 
były czasami emocje, to zawsze chcieliśmy osiągnąć kompromis dla  dobra 
mieszkańców, nie przekraczając granicy „dobrego smaku”. Burmistrz podziękował za 
realizację wielu wspólnych zamierzeń, podziękował naczelnikom wydziałów urzędu, 



kierownikom jednostek gminnych i spółek gminnych za pomoc w realizacji wielu 
zadań, za dobrą pracę, za to, że pracowali na to, aby  4 lata  były efektywne;  
gratulował radnym, których wybrano na następną kadencję, życzył, aby  plany 
spełniły się i aby były jeszcze bardziej owocne niż w poprzedniej kadencji..    
Ad.11. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Małkiewicz dokonał zamknięcia XLVII 
Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach, ostatniej w kadencji 2014- 2018.  
Protokołowała: Elżbieta Skiba         
        

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                   Andrzej Małkiewicz     
 
 
 
 
 
          
 
 

 


