
Protokół Nr VIII/2019 

z Sesja Rady Miejskiej   w dniu 27 czerwca 2019 rok 

 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

(nośnik DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe        

  VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, ul. 

Prudnicka 7. 

Sesję rozpoczęto  o godz. 1200 i  zakończono o godz.1630 

W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób.  

Otwarcia VIII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Arnold Joszko, 

obejmując jej przewodniczenie . 

Odczytanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w spr. ochrony osób fizycznych w związku                      

z przetwarzaniem danych osobowych i  w spr. swobodnego przepływu takich danych– 

klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad. 

Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 

Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo umig, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących 

udział w obradach rady. 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 

uczestniczy 16 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  

Protokoły z Sesji Rady  z dnia  18 kwietnia  2019 r. oraz z 30 maja 2019 r. były do wglądu      

w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady -   nie zgłoszono pytań, 

uwag– protokoły przyjęto jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie – 

głosowało 16 radnych.  

Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wycofanie  z porządku obrad projektu uchwały  nr 12          

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/220/04 RM  z 16.06.2004 r w spr. ustalenia wys. stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem. 

utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych  na terenie gminy Krapkowice oraz 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 21 w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego               

i Opolską w Krapkowicach.  

W wyniku głosowania wycofano z porządku obrad jednomyślnie projekt uchwały  nr 12          

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/220/04 RM  z 16.06.2004 r w spr. ustalenia wys. stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem. 

utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych  na terenie gminy Krapkowice- głosowało 16 

radnych. 

W wyniku głosowania wprowadzono do  porządku obrad jednomyślnie projekt uchwały        

nr 21 w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach- głosowało 16 radnych.  

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie-głosowało 16 radnych. 

 

 

 

 

 



 

Ad.2.  

         Sprawozdanie  z działalności w okresie między sesyjnym   tj.   od  18 kwietnia   

2019 r. do 27 czerwca 2019 r.   

-01.05.2019r-Bieg Krapkowicki- podziękowania dla organizatorów  biegu 

-02.05.2019r- obchody Dnia Flagi- KDK-występ dzieci i młodzieży  z polskimi przebojami 

-03.05.2019r- obchody Konstytucji- tradycja, która wspólnie ze starostą krapkowickim jest 

pielęgnowana 

-święto strażaków- obchody w OSP Kórnica-przekazanie dla tej jednostki samochodu 

strażackiego, zakupionego ze środków funduszu ochrony środowiska i środków gminnych 

-09.05.2019r- podpisanie umowy z wykonawcą boiska ze sztuczną nawierzchnią przy PSP    

nr 4  w Krapkowicach-termin oddania to wrzesień br 

-10-12.05.2019r- delegacja z gminy Krapkowice w Wissen- uroczyste obchody 50- lecia 

podpisania partnerstwa Wissen z gminą francuską – w przyszłym roku 20 rocznica podpisania 

partnerstwa gminy Krapkowice z Wissen- na Dni Krapkowic uroczyste obchody 

-17.05.2019r-uroczyste przekazanie do użytkowania boiska ze sztuczną nawierzchnią- przy 

SPSP nr 5- turniej piłki ręcznej i piłki nożnej z udziałem młodzieży z m. partnerskiego 

Partizanske Słowacja)  

21.05.2019r-  Warszawa-podpisanie promesy w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na 100 

tys.zł. na program bezpiecznie na drogach gminnych- trzy przejścia dla pieszych będą 

bezpiecznie oświetlone (ul.Kilińskiego,3 Maja, Żeromskiego) jak również prelekcje dla dzieci 

i młodzieży z krapkowickich przedszkoli i szkół 

-22.05.2019r-ŚDS-ul.Polna-uroczyste  otwarcie  Galerii „ArteDisabled”- galeria powstała       

w ramach złożonego projektu (jedyny z Opolszczyzny)- 60 tys.zł, 15 tys. środki własne-prace 

podopiecznych ŚDS- m.in. obrazy tworzone różnymi technikami i ceramika-jeden z obrazów 

burmistrz podarował burmistrzowi Morawicy (g.partnerska) z okazji otrzymania „Flagi 

Europejskiej”  

-25.05.2019r- Hala Widowiskowo- Sportowa w Otmęcie- Międzynarodowy Turniej 

Zapaśniczy 

-26.05.2019r- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 

podziękowania za ich sprawne przeprowadzenie- wybory odbyły się bez jakichkolwiek 

incydentów  

-29.05.2019r-rozstrzygnięcie plebiscytu NTO „Człowiek Roku”- z gminy Krapkowice,              

w różnych dziedzinach zostali wybrani Pani Maria Bartoszyńska-dyr. MiGBP; Pani Marzanna 

Burzyk- b. radna, zajmująca się działalnością społ. i charytatywną, Pan Szampera- Firma 

Schockemoehle 

-30.05.2019r-Rogów Opolski- wybory sołtysa i rady sołeckiej, gdzie nie wybrano sołtysa; 

ponowne wybory w dniu 24.06.2019r.,gdzie wybrano sołtysa Pana Marka Matyska i 12 

osobową radę sołecką  

-01.06.2019r- Dzień Dziecka- imprezy dla najmłodszych na Rynku, na terenie Baszty 

Krapkowickiej, jak co roku Olimpiada Przedszkola- zawody sportowe, inne imprezy np.      

Park Magnolia-od 15-tej Festiwal Kociołków  

-03.06.2019r- gmina przystąpiła do konsultacji nt. możliwości otrzymania dofinansowania        

z Funduszu Norweskiego- dofinansowanie dla miast potrzebujących wsparcia w zakresie 

rozwoju infrastruktury, aktywności mieszkańców w innych dziedzinach-gmina musi spełnić 

kryteria co do możliwości przystąpienia do tego- w połowie lipca br. dokładnie zostanie 

określone co gmina chciałaby zmienić ( rewitalizacja, odnowienie…) u siebie z tego 

dofinansowania-250 miast przystąpiło do tego-w pierwszej turze przejdzie 50 miast, które 

pokażą najlepiej co chcieliby zmienić u siebie za te pieniądze-  z 50 miast wybranych zostanie 

tylko 15. 



-05.06.2019r- podpisanie w starostwie porozumienia o wsparciu kwotą ok.5 mln przebudowy 

mostu kolejowego- gmina sprzedała starostwu działkę  przy ”blaszaku” za 500 tys.zł- ze 

starostwa otrzymamy 4,5 mln. 

-07.06.2019r-   KDK- uroczyste obchody 10-lecia działalności  PV Volley 

-08.06.2019r- II Edycja Krapkowickiego  Biegu  Terenowego,w którym uczestniczyła 

młodzież jak również  seniorzy- start i meta  na stadionie w Otmęcie 

-12.06.2019r- KDK- zakończenie roku szkolnego, sportowego, z udziałem rodziców-

wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe 

-15.06.2019r- KDK –zakończenie roku  Krapkowickiego Uniwersytetu III Wieku- ponad 100 

osób-dominują kobiety 

- 18.06.2019r-zakończenie roku szkolnego- wręczenie nagród za osiągnięte wysokie wyniki   

w nauce 

-22.-23.06.2019r-  delegacja krapkowicka w Gminie Morawica (gmina partnerska)- Święto 

Flagi Europejskiej- w tych samych dniach  w Krapkowicach Piknik Odrzański (Dni 

Krapkowic. 

Zakończono przetargi na budowę drogi  Steblów-Nowy Młyn, ul. Kasprowicza w Otmęcie, 

ogłoszono przetarg na drugą część mostu kolejowego- zagospodarowanie terenów parku 

miejskiego, z atrakcyjnym placem zabaw, odnośnie przebudowy mostu kolejowego, który 

uczestniczył na komisji gospodarki i finansów poinformował, iż firma posiada wszelkie 

dokumenty, łącznie z pozytywną opinią Wód Polskich, pozostały jeszcze uzgodnienia ze 

starostwa ( wydz. nadzoru budowlanego)- możliwe, że jesienią firma będzie mogła ruszyć         

z pracami na moście, wczoraj rozmowy z ZDW nt. wykonania robót cząstkowych na drogach 

wojewódzkich- w ramach remontów cząstkowych „załatano” odcinek drogi od torów-            

ul. Opolska do firmy Schockemoehle- w ciągu dwóch lat (ZDW nie ma zaplanowanych 

wystarczających  środków na 2019r.) będzie robiony odcinek ul. Opolskiej, od poczty            

w kierunku torów,-ul.Kolejowa- rozmawiano też nt. doświetleń przejść dla pieszych na 

drogach woj., jak również wspólnych działań w kierunku przebudowy  drogi 415, od ul. 

Opolskiej przez Gwoździce i Rogów Opolski, wspólnego działania z gminą  Prószków               

w kier. budowy ścieżki rowerowej- deklarujemy  naszą współpracę w tym kierunku,              

w tegorocznym planie ZDW jest zaznaczona przebudowa drogi w Kórnicy; głosowanie na 

plac zabaw- na Placu Gagarina (konkurs na podwórko Nivea) w Krapkowicach pokazało, że 

zaangażowanie głosujących było duże, chociaż nie wygraliśmy-  należy to wziąć to pod 

uwagę i rozważyć rozbudowę tego placu zabaw;24.06.2019r- odbyły się ostatnie gminne 

zawody OSP w Ściborowicach, dla drużyn seniorów, kobiecych i odbojów oraz dla 

młodzieżowych drużyn pożarniczych- 21 drużyn, w tym 4 kobiece- podziękowania dla 

strażaków Komendy Powiatowej i OSP Ściborowice za organizację tej imprezy. 

Radny Pan Brzozowski- stwierdził, że budowę boiska przy PSP nr 4 rozpoczęto                       

z 2- tygodniowym opóźnieniem,a zlikwidowane bramki do gry w piłkę nożną, kosze do 

siatkówki zagospodarować w innych miejscach; rozważyć przekazanie samochody 

strażackiego z OSP Kórnica (otrzymali nowy samochód) dla strażaków z Rohatyna (miasto 

partnerskie  z Ukrainy). 

Burmistrz Pan Kasiura- usunięte z boiska  szkolnego bramki i kosze do gry nie spełniają 

atestu bezpieczeństwa- wg. nowych przepisów prawdopodobnie nie będą mogły być 

zagospodarowane w innych miejscach, rozpatrzmy przekazanie samochodu strażackiego do 

Rohatyna, ale najpierw rozeznamy potrzeby gminnych OSP (jeżeli zgłoszą chęć przejęcia 

tego samochodu). 

Burmistrz Pan Kasiura z Przewodniczącym Rady Panem Joszko złożyli gratulacje Panu 

Markowi Matysek na okoliczność wyboru na sołtysa Sołectwa Rogów Opolski. 

Do przedłożonego przez burmistrza Sprawozdania z działalności od 18 kwietnia do 27 

czerwca br. nie wniesiono uwag, pytań- sprawozdanie przyjęto do wiadomości- do protokołu. 



Do obrad Rady Miejskiej dołączyli radni Maria Karwecka, radny Artur Thiel, radny Andrzej 

Małkiewicz- od tej chwili w obradach uczestniczy 19 radnych.  

Ad.3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 

porządku obrad zgłosili: 

Radny Pan Malinowski- place zabaw, w ramach budżetu obywatelskiego miały być wykonane przed 

wakacjami-jest opóźnienie, jeszcze nawet nie rozpoczęto prac. 

Radny Pan Misiewicz- co z przesunięciem, dla zachowania bezpieczeństwa,  przejścia dla pieszych  

koło cmentarza-ul.3 Maja ; zamontowano ładne lampy oświetleniowe na kamienicach w Rynku-co       

z wiszącymi kablami, puszkami-szpecą całość. 

Ad.4. Otwarcie Debaty nad Raportem o stanie Gminy Krapkowice. 

Przewodniczący obrad Pan Arnold Joszko- zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) burmistrz miał obowiązek 

przedstawienia Radzie  Miejskiej raportu o stanie gminy za 2018 r. w terminie do dnia 31 

maja 2019 r.-raport przedstawiono radnym na sesji w dniu 30 maja 2019 r.-dzisiaj debata nad 

raportem- poinformowano również mieszkańców o debacie, w której mogą zabierać głos        

w maksymalnej liczbie 15 osób- mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad 

raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne 

zgłoszenie, poparte  podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym 

dzień, na który została zwołana sesja (30 maja br.), podczas której został radnym 

przedstawiony przez burmistrza raport o stanie gminy- do biura rady nie wpłynęło żadne  

zgłoszenie mieszkańca o wzięciu udziału w debacie nad raportem. 

Przewodniczący otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy. W debacie udział wzięli: 

przewodniczący rady Pan Joszko, wiceprzewodniczący rady Pan Żyłka,burmistrz Pan 

Kasiura, radny Pan Małkiewicz, radny Pan Brzozowski, radna Pani Karwecka. 

Burmistrz Pan Kasiura- raport o stanie gminy jest nową instytucją prawną, wprowadzoną 

ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych- Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim 

zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii, polityk, 

programów, uchwał i budżetu obywatelskiego za rok 2018-opisano tu wszystkie zjawiska 

jakie miały miejsce w gminie w roku 2018,począwszy od narodzin, zgonów, migracji 

ludności, demografii, oświaty, opiece społecznej, kulturze i sporcie, dochodach, dotacji 

unijnych mieszkalnictwa komunalnego, infrastrukturze drogowej, sieci wodociągowej                            

i kanalizacyjnej, bezpieczeństwie publicznym, realizacji uchwał rady, współpracy                    

z organizacjami pozarządowymi- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gmin- sytuacja finansowa gminy jest stabilna- 

wiele inwestycji udało nam się zrealizować-burmistrz omówił wydatki, dotacje, nawiązał do 

współpracy z Gminą Gogolin, wspomniał również o planach w zakresie przebudowy mostu 

kolejowego i wspólnej z gminą Gogolin budowy mostu południowego. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Żyłka- po zapoznaniu się z Raportem wysunął kilka wniosków: 

demografia-spadek liczby mieszkańców gminy-gmina „starzeje się”; budownictwo mieszkaniowe 

komunalne- zastój- od kilkunastu lat żadnych działań w kierunku budownictwa komunalnego; Osiedle 

Kwiatów „rozbudowujące się”-brak wskazania nowych inwestycji w tym miejscu; skanalizowanie 

miast- jeszcze w niektórych  częściach miasta brak kanalizacji; strefy inwestycyjne- dużo gruntu ale   

w realiach nie widać rozwoju w tych strefach. 

Radny Pan Małkiewicz- b.dużo danych po raz pierwszy przekazano radnym w jednym materiale- 

materiał obszerny, oczekiwałem jednak, że będą wnioski, analiza dokonana przez burmistrza- 

przedstawione dane w raporcie są niepokojące- w ciągu roku wymeldowały się aż 883 osoby,              

a zameldowały się tylko 192- albo komuś źle się mieszka, albo dobrze-to efekt wielopoziomowych 

działań- na jakość życia składają się różne rzeczy np. czyste powietrze i chociaż wprowadzono 

monitoring, to nie egzekwuje się  np.od pewnej firmy przy Osiedlu Kwiatów  działań w kwestii 



kompleksowej likwidacji  niskiej emisji- nieprzemyślana wycinka drzew i brak nowych nasadzeń,    

problem z utrzymaniem placów rekreacyjnych (zadania z budżetu obywatelskiego),brak planów 

odnośnie rewitalizacji basenów w Otmęcie-może należało tu dogadać się z gminą Gogolin- 

„zjadająca” budżet oświata-33% budżetu to oświata i opieka społeczna- brak remontów i budowy 

dróg-droga wojewódzka (przy STW-przy moście ) natężenie ruchu samochodowego ogromne, 

kilkanaście tysięcy samochodów  na dobę, co daje nam drugie miejsce po ul.Budowlanych w Opolu-

tam wybudowano obwodnicę za ok.100 mln, a dlaczego nie u nas-budowana jest obwodnica 

Malnia,Chorula,Gogolin-burmistrz tej gminy potrafił doprowadzić do tego, a my nie potrafimy 

skutecznie lobbować i uzyskać pomocy z urzędu marszałkowskiego- budowa mostu południowego- 

most będzie służył tranzytowi między miastami-to jest zadanie regionalne, należące raczej do dyrekcji 

dróg krajowych, a my chcemy zadanie brać na swoje barki-gmina mogłaby partycypować w budowie 

a nie brać na siebie całość- to przytłoczy gminę finansowo, strefa ekonomiczna nie jest też sukcesem-

ulokowaliśmy tu tylko jedną firmę Piomar, gdzie inne gminy znacznie więcej firm-z Krapkowic do 

Gogolina odeszły firmy takie jak Chespa,Michna,Coroplast odchodzi- dzięki radnym poprzedniej 

kadencji  będzie  most dwukierunkowy (rewitalizacja kolejowego)-burmistrz proponował 

jednokierunkowy, co w efekcie przedłużyło przystąpienie do realizacji-miało być San Francisco           

a nadal jest ściernisko-podsumował analizę Raportu radny Pan Małkiewicz. 

Przewodniczący rady Pan Joszko- ten raport sporządzono po raz pierwszy (2018 rok)  i trudno 

porównywać  do tego co było wcześniej- do tego raportu będzie można porównywać kolejne raporty – 

w znacznej mierze raport ten odnosi się do dokumentów i działań z czasu, gdy przewodniczącym rady  

był Pan Małkiewicz a większość w radzie miała wtedy inną opcje-należy pewne kwestie uregulować    

i poprawić, ale gmina zasługuje,  aby mówić o niej dobrze-pewne rzeczy należy unowocześnić np. 

układ komunikacyjny i po to ma właśnie powstać nowy most. 

Burmistrz Pan Kasiura- raport, to diagnoza, więc nie zawiera remedium na bolączki- zauważam, że do 

debaty wkradła się polityka- tak jak wiele gmin  mamy i my pewne problemy, ale daleki byłbym od 

stwierdzenia, że nasi mieszkańcy mieszkają na ściernisku- problemy demograficzne dotykają również 

inne gminy w Polsce i zmniejszenie wydatków na oświatę powodowałoby  (wymuszałoby) zamykanie 

szkół-rozwój strefy inwestycyjnej wymaga lat i zainwestowania wielu milionów w uzbrojenie-gmina 

walczy ze smogiem-przykładem jest rozpoczęcie np.dopłacania do wymiany pieców-wszystkiego nie 

można od razu zrobić- może nie jesteśmy idealni, ale staramy się wydawać pieniądze racjonalnie, a że 

nie starcza na wszystko- nie jesteśmy odosobnieni- dołożymy jednak wszelkich starań by naszym 

mieszkańcom żyło się coraz lepiej. 

Radny Pan Brzozowski- zgodził się z tym, że w poprzedniej kadencji  władza uchwałodawcza była      

z innej opcji niż władza wykonawcza, ale faktem jest, że wiele zadań  zgłoszonych przez radnych nie 

zostało wykonanych, a za to jest odpowiedzialna władza wykonawcza, czyli burmistrz. 

Radna Pani Karwecka- stwierdziła, że nie można porównywać gminy Krapkowice do gminy Gogolin, 

o wiele bogatszej od Krapkowic. 

Skarbnik Pan Patej- dochód na mieszkańca w Gogolinie wynosi 2,7 tys. zł,, w Krapkowicach 1,75 

tys.zł, a mieszkańcy ciągle  patrzą na Gogolin porównując z Krapkowicami- Gogolin to gmina 

bogatsza-w ostatnich latach zadłużenie gminy Krapkowice nieco wzrosło-już na początku poprzedniej 

kadencji ostrzegałem radnych innej opcji, że gmina może wpaść  w spiralę długów. 

Radny Pan Małkiewicz zgłosił wniosek, by przy okazji debaty wytyczyć cele strategiczne                      

i wyasygnować na nie pewne kwoty, np. na rozwój mieszkalnictwa . 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- idea na pewno słuszna i warto to „pociągnąć”, ale nie przy tej 

debacie . 

Na tym debatę nad Raportem o stanie gminy zakończono. 

Ad.5. Udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania 

Przewodniczący obrad Pan Joszko poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie udzielenia 

burmistrzowi wotum zaufania- uchwała przeszła przy 13 głosach „za”,2 głosach „przeciwko”, 4 

głosach wstrzymujących”-- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr VIII/ 

 

 

 

 



Ad.6. 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                    

z wykonania budżetu  Gminy Krapkowice  za 2018 rok. Udzielenie Absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko: radni otrzymali Sprawozdanie finansowe za 2018 rok    - 

Zarządzeniem  Nr 135/2019 Burmistrza  Krapkowic z 20 maja 2019 r. ; Sprawozdanie                     

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok-Zarządzeniem Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic         

z dnia  22 marca  2019 r. -takie sprawozdania Burmistrz  przedłożył również  do RIO - 

zagadnienie  było  głównym tematem posiedzeń komisji Rady, szczegółowo sprawozdanie           

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok rozpatrywała Komisja Rewizyjna  - wszystkie 

komisje resortowe Rady zaopiniowały pozytywnie  przedstawione sprawozdania.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Warzecha przedstawił opinię 

Komisji Rewizyjnej   nt.  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok -  Komisja 

dokonała badania sprawozdania  w dniach 23 i 27 maja 2019 r.. 

Przewodniczący obrad przedstawił opinię RIO -Uchwała Nr 115/2019 z dnia 25.04.2019 r.                            

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia                              

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Krapkowice  za 2018 rok- uchwała przeszła przy 14 głosach „za”,1 głosie 

„przeciwko”,  4 głosach „wstrzymujących się od głosu-głosowało 19 radnych- Uchwała Nr 

VIII/84/2019.    
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Warzecha przedstawił opinię 

Komisji Rewizyjnej nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi   

za 2018 rok - uchwała nr 261/2019 r. z 11.06.2019 r.).     

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic  za 2018 rok -  uchwała przeszła przy 14 głosach „za”, 1 głosie 

„przeciwko”, 4 głosach ”wstrzymujących się  od głosu” – Uchwała Nr VIII/85/2019. 

Przewodniczący obrad  Pan Arnold Joszko  złożył w imieniu własnym i radnych  

podziękowania  i gratulacje Panu Andrzejowi Kasiura za dobrze wykonany budżet 2018r. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura podziękował za udzielenie absolutorium z działalności za 

2018 rok, stwierdzając, że udzielenie absolutorium, co roku to chwila wyjątkowa- burmistrz 

podziękował wszystkim, tym którzy głosowali za, przeciwko i tym którzy wstrzymali się od 

głosu- to jest wskazówka jak jeszcze lepiej budżet powinien być wykonywany- podziękował 

skarbnikowi, zastępcom, naczelnikom, pracownikom urzędu, szefom jednostek 

organizacyjnych gminy- pozytywna ocena wykonania budżetu jest rezultatem dobrej pracy 

całego zespołu- budżet 2018 nie najlepszy do wykonania ze względu na coraz więcej zadań, 

oczekiwań mieszkańców- staraniem naszym będzie, aby większość zadań była realizowana, 

wszystko  dla dobra mieszkańców. 
Ad.7. Realizacja wniosków za 2018 rok. 

Komisje Rady zaopiniowały  pozytywnie Informacje z realizacji wniosków za 2018 rok- 

Radny Pan Małkiewicz-wniosek zgłoszony w poprzedniej kadencji dot. wydzielenia na terenie 

rekreacyjno-sportowym przy ul. Wrzosów strefy dla psów-wniosek nie zrealizowany- czy realizacja 

tego wniosku jest brana pod uwagę? 

Burmistrz Pan Kasiura- wniosek nie był przegłosowany, ale  to nie znaczy że jego realizacja w części 

lub w całości nie będzie rozpatrzona.  

Powyższą informację  przyjęto do wiadomości- do protokołu.  

 



Ad.8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych 

do Akcji letniej 2019.               

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała  powyższą  informację. Informację 

przyjęto do wiadomości- do protokołu.    

Ad.9. Informacja nt gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz lokalami 

użytkowymi  i  lokalami socjalnymi . 

Omówiono na Komisjach Spraw Społecznych  i Gospodarki i Finansów- Komisje pozytywnie 

zaopiniowały powyższą informację. Informację przyjęto do wiadomości – do protokołu.  

Ad.10. 

        Podjęcie uchwał- projekty uchwał omawiały szczegółowo komisje resortowe opiniując 

wszystkie pozytywnie-     
Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice - uchwała przeszła przy 14 głosach „za”, 1 głosie 

„przeciwko”, 4 głosach ”wstrzymujących się  od głosu-głosowało 19 radnych”- Uchwała Nr 

VIII/86/2019; 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej- uchwała przeszła 

przy 18 głosach „za”, 1 głosie ”wstrzymującym się  od głosu-głosowało 19 radnych ” - 

Uchwała Nr VIII/87/2019; 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice - uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 

radnych- Uchwała Nr VIII/88/2019; 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 

19 radnych - Uchwała Nr VIII/89/2019; 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żywocice na lata 2016- 2026” 

-uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych- Uchwała Nr VIII/90/2019; 

Projekt uchwały nr 9 w sprawie emisji obligacji komunalnych- uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 19 radnych- Uchwała Nr VIII/91/2019; 

Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości uchwała 

przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych – Uchwała Nr VIII/92/2019; 
Projekt uchwały  w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych  w Krapkowicach- 

Radny Pan Małkiewicz- powyższe omówiono wczoraj na komisji- chciałbym powtórzyć dzisiaj mój 

wniosek, nawiązując również do omawianego dzisiaj raportu i demografii w naszej gminie (w 2018 

roku ok.900 osób wymeldowało się z gminy)- gmina przygotowuje teren (dość obszerny) pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne- należy rozeznać temat możliwości przygotowania 

projektu socjalnego dla osób, które chciałyby zamieszkać w naszej gminie (wybudować dom) poprzez 

zastosowanie bonifikaty od warunkiem wybudowania domu w określonym czasie, ułatwienia nabycia 

działki w formie dzierżawy i sprzedaży w czasie późniejszym- byłaby to zachęta do zamieszkania       

w naszej gminie- 

uchwała przeszła  jednomyślnie –głosowało 19 radnych-Uchwała Nr VIII/93/2019; 
Projekt uchwały   w sprawie  zmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

16 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na 

terenie Gminy Krapkowice- projekt uchwały wycofany z porządku obrad; 
Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 

dzierżawcy i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy - uchwała przeszła 

jednomyślnie –głosowało 19 radnych  – Uchwała Nr VIII/94/2019; 
Projekt uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 

dzierżawcy- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr 

VIII/95/2019; 

Projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019rok- uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr VIII/96/2019; 



Projekt uchwały   w sprawie zmiany wpf- uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych  

- Uchwała Nr VIII/97/2019; 
Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2018 rok- 
uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych - Uchwała Nr VIII/98/2019; 
Projekt uchwały  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu podróży służbowych 

przysługujących radnym- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych - Uchwała Nr 

VIII/99/2019; 
Projekt uchwały  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 

jednomyślnie –głosowało 19 radnych - Uchwała Nr VIII/100/2019; 
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego   kandydatów na  ławników 

Zgłoszono kandydatury: radni- Maria Karwecka, Ireneusz Żyłka, Jarosław Waligóra- wyrazili zgodę, 

Bartłomiej Podstawka-wytypowany przez KPP w Krapkowicach-uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 19 radnych - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- Uchwała Nr 

VIII/101/2019; 
Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 19 radnych- Uchwała Nr VIII/102/2019. 
Ad. 9. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych  zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz             

w okresie międzysesyjnym udzielili: 

Naczelnik Wydz.GKI Pani Kubacka- z realizacją zadań z budżetu obywatelskiego  wystąpiły pewne 

problemy-10 zadań do zrealizowania z czego 6 zadań wymagało zlecenia opracowania dokumentacji 

projektowej- to już zostało wykonane- wysłaliśmy do 13 firm  zapytanie-otrzymaliśmy tylko jedna 

ofertę na jedno zadanie- po analizie  wysłaliśmy ponowne zapytania ze zmianą wydłużenia terminu 

realizacji, gdyż wykonawcy dość długo oczekują na wykonanie urządzeń na place zabaw- będziemy 

naciskać  na wykonawców celem przyspieszenia realizacji zadań; przewody z opraw zamontowanych 

na kamienicach w Rynku służą również do montażu oświetlenia świątecznego- montaż i demontaż za 

każdym razem tych opraw to pewne koszty- wrócimy do przeanalizowania tematu, aby oprawy             

z przewodami  na kamienicach wyglądały bardziej estetycznie.  

Biuro Funduszy Zewnętrznych Pani Torka- przejście dla pieszych (oświetlenie) ma być 

zmodernizowane w ramach projektu „poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym”- koszt zadania-

142 tys.zł., dofinansowanie 100 tys.zł.- z całej Polski tylko 24 projekty otrzymały dofinansowanie      

w tej kategorii m.in. Krapkowice- Policja poparła (dokonała analizy) wskazane lokalizacje: 

ul.Żeromskiego,Kilińskiego i 3Maja (przy cmentarzu)- na ten moment rozpoczęła się  realizacja 

projektu-prace są zaawansowane i przesunięcie przejścia dla pieszych w kier.osiedla XXX-lecia  jest 

raczej nie możliwe- we wniosku te lokalizacje zostały wskazane i na nie otrzymaliśmy 

dofinansowanie, na to otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf-  była obawa, że zmiana wniosku o przesunięcie istniejącego przejścia 

spowoduje nie otrzymanie dofinansowania- trzeba byłoby uruchamiać od nowa trwające dość długo 

procedury m.in. związane ze zmianą ruchu, zachowanie wszelkich terminów- po debacie społecznej- 

zapytanie o przesunięcie przejścia było skierowane do koordynatora zadania tj. Urzędu 

Marszałkowskiego, gdzie stwierdzono, że dofinansowanie jest tylko na wskazane we wniosku 

lokalizacje. 

Ad. 10. 

Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Radny Pan Małkiewicz-wzorem ustawionych na Rynku kurtyn wodnych należałoby rozpatrzyć 

ustawienie tzw. ”poideł wodnych” w miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców 

Radna Pani Dziuk- kurtynę wodną  przy ulicy Damrota w Otmęcie należałoby przesunąć                       

w bezpieczniejsze miejsce- jest ustawiona zbyt blisko ulicy.  

Radny Pan Brzozowski- poinformował, że na Komisji Spraw Społecznych odbyła się dyskusja nad 

lokalizacją budowy nowego cmentarza- zdania były podzielono- ustalono (wniosek radnej Dziuk), iż 

należy rozpatrzyć przygotowanie referendum lokalnego, co pozwoliłoby wypowiedzieć się 

mieszkańcom  nt.  cmentarza: ul.Limanowskiego czy ul.Wrzosów- wniosek radnej poparł burmistrz. 



Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Karwecka- tak, referendum poprzedzone debatą      

z mieszkańcami, wcześniej stosowne informacje w Biuletynie Informacyjnym Krapkowic- najbardziej 

optymalną, perspektywiczną lokalizacją są tereny przy ul. Wrzosów, tereny przy ul. Limanowskiego 

gmina mogłaby wykorzystać na inne cele, pozyskując tym samym korzyści materialne z tego terenu.  

Radna Pani Dziuk- referendum miałoby być poprzedzone debatą z udziałem mieszkańców- aby 

mieszkańcy mogli uczestniczyć w tej debacie należałoby określić  korzystną godzinę tj.16-ta,bądź 17-

ta- ostatnia debata odbyła się o godz.13-tej co uniemożliwiło wielu mieszkańcom udział w tej debacie 

( w trakcie pracy). 

Burmistrz Pan Kasiura- tak, odbyła się dyskusja poprzedzona wizją lokalną w zeszłym roku terenów 

przy ul. Limanowskiego i Wrzosów-nie było jednomyślności odnośnie lokalizacji-zaproponowano 

referendum , które miałoby się odbyć  w dniu wyborów parlamentarnych – nowelizacja ustawy 

zabrania jednak łączenia tych dwóch spraw- przeprowadzenie referendum osobno to zbyt duże koszty- 

bardziej korzystnym jest głosowanie internetowe np. przy składaniu wniosków obywatelskich- 

wcześniej należałoby przedstawić mieszkańcom plusy i minusy obu lokalizacji, założenia 

perspektywiczne- taką informację rozpropagować wśród mieszkańców- głosowanie może trwać kilka   

i kilkanaście dni-głos mieszkańców jest pomocniczym, ostateczna decyzja należy jednak do rady- do 

końca roku taka decyzja powinna być podjęta. 

Radny Pan Waligóra- po wizji lokalnej stadionu sportowego w Otmęcie zadeklarowano radnym, że 

zostanie przedstawiona informacja odnośnie kosztów wykonania dokumentacji na uzbrojenie  terenu 

począwszy od Alei Jana Pawła II poprzez ulicę Olimpijską aż do stadionu- do czerwca radni mieli taką 

informację otrzymać.  

Przewodniczący Rady Pan Joszko- prezes spółki ”Delfin” nie uczestniczy w dzisiejszych obradach 

rady- nie wiemy jaka jest  przyczyna opóźnienia przekazania radnym takiej informacji- zadeklarował,  

że po wakacjach radni taką informacje otrzymają 

Ad.11. 

Przewodniczący Pan Arnold Joszko dokonał zamknięcia VIII  Sesji  Rady  Miejskiej                           

w Krapkowicach. 

Protokołowała E.Skiba  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                              Arnold  Joszko 


