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                                                                   Protokół Nr XI/2019 

                                                   z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

                                                                 z dnia 26 września 2019 r. 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu (nośnik 

DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

Ad.1.Sprawy regulaminowe 

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

Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz.1400 i trwała do godz.17 30.  W Sesji Rady Miejskiej 

uczestniczyło ok.60 osób. 

Porządek obrad: 

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

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  27.06.2019 r. do 

26.09.2019 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 2019 roku.  

5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2019 roku. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019                         

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 2019 r. 

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2019.  

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: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

(projekt z 28.06.2019 r.); 
b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice (projekt  

z  29.07.2019 r.); 
c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice (projekt  

z 02.07.2019 r.); 
d) Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

(projekt z 13.08.2019 r.); 
e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie  przystąpienia Gminy Krapkowice do Stowarzyszenia 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (projekt   

z 23.08.2019 r.); 
f) Projekt uchwały nr 6  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  (projekt z 09.08.2019 r.); 

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt 

z 11.09.2019 r.); 
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h) Projekt uchwały nr 8  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt            

z 11.09.2019 r.); 
i) Projekt uchwały nr 9 uchylająca Uchwałę nr XXXI/351/2010 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego 

jednostkom organizacyjnym (projekt z 09.09.2019 r.) 

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z 11.09.2019 r) 

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt z 30.08.2019 r.) 

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole (projekt      

z 11.09.2019 r.) 
m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt z 09.09.2019 

r.) 
n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt                 

z 11.09.2019 r.) 

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

(projekt z 06.09.2019 r.)  
p) Projekt uchwały nr 16 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     

z 12.09.2019 r.) 

q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach (projekt          

z 10.09.2019 r.) 

r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie węzła autostradowego "Opole-

Południe" w Dąbrówce Górnej (projekt z 10.09.2019 r.) 

s) Projekt uchwały nr 19 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej 

w Krapkowicach (projekt z 10.09.2019 r.) 

t) Projekt uchwały nr 20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej 

aluminiowej wraz z osprzętem, pompy zanurzeniowej z osprzętem i umundurowania 

osobistego strażaka (projekt z 10.09.2019 r.) 

u) Projekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu 

gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu (projekt z 11.09.2019 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 XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
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Otwarcia XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący rady Pan Arnold 

Joszko, 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. 

Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach rady uczestniczy 21 radnych, co 

stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji (stan rady- 21 radnych). 

Protokoły  z  Sesji  z  dnia   27.06.2019 r., 25.07.2019 r., 22.08.2019 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 21 radnych. 

Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie autopoprawek: 

- do projektu uchwały nr 7    w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok- 

autopoprawkę przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych; 

- nr 2 do projektu uchwały nr 8    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- autopoprawkę 

przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych; 

- do projektu uchwały nr 10  w sprawie emisji obligacji komunalnych- autopoprawkę przyjęto 

jednomyślnie-głosowało 21 radnych; 

- do projektu uchwały nr 14  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice- autopoprawkę przyjęto 

jednomyślnie-głosowało 21 radnych. 

Porządek obrad ze zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 

Ad.2. 

       Sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym- od 27 czerwca 2019 r. do 26 

września 2019r. przedłożył Burmistrz Krapkowic  Pan Andrzej Kasiura 

 

 29.06.2019r.- „czytanie mocne na Baszcie Krapkowickiej” zorganizowane przez KDK, z 

udziałem  nauczycieli i młodzieży 

 29.06.2019r.- Turniej Nocny- Piłka Siatkowa Plażowa – w Steblowie 

 12.07.2019r.- wmurowanie węgla kamiennego pod budowę nowej Komendy Policji 

Powiatowej, z udziałem nowo powołanego komendanta Pana Chudoby- zakończenie udowy  

to początek 2021 roku 

 14.07.2019r.- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krapkowic, zorganizowany przez 

LZS Gwoździce 

 20.07.2019r.- Morawica- zakończenie kolejnego obozu językowego, z udziałem naszych 

wychowawców i naszej  młodzieży, który jak co roku mógł się odbyć przy wsparciu 

partnerów z Camas  

 25.01.2019r.- sesja nadzwyczajna- uchwalenie zmian do Regulaminu Budżetu  

Obywatelskiego na 2020 rok  

 12.08.2019r.- złożenie wniosku o dofinansowanie  kursów autobusowych w ramach 

zbiorowego transportu publicznego  z programu rządowego-  powstało 5połączeń   

  17.08.2019r.- Steblów- Piłka Siatkowa Plażowa  z udziałem przedstawicieli poszczególnych 

sołectw oraz gości, amatorów tej piłki 

 22.08.2019r-  sesja nadzwyczajna-wyrażenie woli o wystąpienie o dofinansowanie do 

publicznego transportu zbiorowego, ustanawiając dodatkowe przystanki autobusowe 

 24.08.2019r.- Żużela- oddanie do użytku Placu rekreacyjno- wypoczynkowego z Żużeli- 

projekt duży, ambitny finansowany z Lokalnej Grupy Kraina Św. Anny- dofinansowanie      

w kwocie 200 tyś.zł. 

 25.08.2019r.- rozpoczęcie dożynek wiejskich w Żywocicach i Pietnej (wspólne) 
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 31.08.2019r- dożynki gminne w Gwoździcach- po raz pierwszy  wszystkie sołectwa 

wystawiły korony dożynkowe, łącznie z Nowym Dworem i Borkiem, które to sołectwa nie 

wystawiały koron od lat- w wojewódzkich dożynkach uznanie zdobyła korona z Żywocic-

zajęły II miejsce- wszystkim zaangażowanym podziękowania 

 08.09.2019r.- dożynki wiejskie w Kórnicy 

 13.09.2019r.- przekazanie przez Ministerstwo Inwestycji Rekomendacji Wniosków ponad 3,6 

mln.zł na projekt budowy mostu południowego- koszt całkowity projektu to 4,5 mln.zł.-

podpisanie umowy odbędzie się w Gogolinie w dniu  01.10.2019r.o godz. 1600, na spotkaniu 

radnych obu gmin, z udziałem Wojewody Pan Czubaka i Wicewojewody Pani Porowskiej- 

wspólnie z przewodniczącym Panem Joszko zapraszamy radnych do udziału w spotkaniu 

 20.09.2019r- spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich m.in. nt. przebudowy ulicy 

Opolskiej w Krapkowicach –odcinek od Firmy Metsa Tissue do torów Zarząd Województwa 

Opolskiego dofinansował 500 tys.zł., aby ZDW mógł ogłosić przetarg  jeszcze w tym roku 

na wykonanie tego odcinka drogi nastąpiło otwarcie ofert- najtańsza to 1,27 mln.zł.- ze 

strony gmin będzie dofinansowanie 300 tyś. zł, które mamy zabezpieczone w budżecie- jest 

to na tyle ważne zadanie, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego również zadeklarował 

dofinansowanie do zadania w kwocie 40 tys.zł.(pisemna deklaracja)- w przyszłym roku 

planujemy dołożyć 2 mln.zł.na kontynuację przebudowy tej ulicy, budową nowych miejsc 

parkingowych,chodnikami 

  spotkanie u Starosty Krapkowickiego z wykonawcą (firma budowała  część mostową             

z wiaduktem i obwodnicą w Gogolinie) przebudowy mostu kolejowego- odebranie decyzji- 

kolejne spotkanie (09.10.2019r.) na przekazanie firmie budowy mostu, z udziałem Marszałka 

Województwa Opolskiego  Pana Buły (5mln.z.dofiansowania ze środków europejskich) 

  oddano do użytku kanalizację deszczową w ul. Różanej, drogę-ulica Granicza w Dąbrówce 

Górnej, na ukończeniu jest budowa ul. Kasprowicza w Krapkowicach 

  rozstrzygnięto przetarg na  przebudowę ulicy Polej w Krapkowicach 

  kończy się budowa kompleksu boiskowego i parkingu przy SP nr 4 w Krapkowicach-           

w ciągu  2-3 tygodni oddany będzie do użytku parking 

 nastąpił odbiór techniczny oświetlenia  boiska ze sztuczną nawierzchnią  przy SP nr 5           

w Krapkowicach-boisko dostępne po  „godzinach szkolnych”, wieczorem dla mieszkańców  

 w październiku br nastąpi rozpoczęcie rozbiórki budynków przy skrzyżowaniu ulic Ks. 

Koziołka -3 Maja w Otmęcie- rozbiórka miała być dokonana wcześniej, z przyczyn 

niezależnych od nas odwlekła się( śmierć  wykonawcy tego zadania)  

 w m-cu wrześniu br. odbyła się kontrola w umig dokonana przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej- nasz urząd wytypowano do kontroli pod kątem zabezpieczenia interesów 

mieszkańców naszej gminy –dobrze reprezentujemy naszą gminę i kontrola wypadł raczej 

pozytywnie- czekamy na podsumowanie wniosków 

 udział nauczycieli i młodzieży( jak co roku) w akcji „sprzątanie świata),w sprzątaniu 

cmentarza żydowskiego uczestniczyli również pracownicy umig- gmina uruchomiła dwa 

PSZOK-i, sprawnie odbierane są odpady komunalne  na naszym terenie i dalej niestety 

zaśmiecamy nasze środowisko 

 zakończyło się zbieranie zadań do budżetu obywatelskiego 2020-zgłoszono 20 wniosków-

obecnie następuje weryfikacja wniosków pod względem formalnym- informacja zostanie 

przedłożona radnym 

 01.10.br.odbedzie się podpisanie umowy na rewitalizacje parku w Otmęcie ze środków 

europejskich na rewitalizację mostu kolejowego- oba zadania, to wywiązanie się z realizacji 

zadań na które otrzymaliśmy dofinansowanie z  europejskich funduszy w kwocie 5 mln.zł 

 kilka naborów dofinansowujących budowę kanalizacji sanitarnej z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich- trzy lata temu WiK zgłosił do programu dofinansowanie wsi Żużela, 
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otrzymują dofinansowanie-pierwszy etap zakończony- gmina złożyła wniosek na 

dofinansowanie drugiego etapu skanalizowania wsi Zuzela-możemy otrzymać 1,5 mln.zł.- 

Spółka WiK złożyła dzisiaj wniosek o dofinansowanie skanalizowania wsi Borek na kwotę 

400 tys.zł.-ogłoszono przetarg na nawierzchnię ulicy w Borku-to zadanie będzie wycofane –

jeżeli otrzymamy dofinansowanie do kanalizacji , a na pewno tak, to otrzymamy również na 

nawierzchnię, po wykonaniu kanalizacji- w połowie przyszłego roku powinniśmy to 

dofinansowanie otrzymać 

  zaproszenie do udziału w obchodach Dni Seniora- w KDK w dniu 1 października br. 

przekazanie  seniorom tradycyjnie kluczy do miasta- co tydzień wiele atrakcji, różnych 

imprez, filmy itd. 

 zaproszenie dla radnych do Gogolina, z udziałem Wojewody i wicewojewody-kontynuacja 

dalszej współpracy pomiędzy obiema gminami- podpisanie umowy na dofinansowanie 

dokumentacji projektowej na most południowy- 01.10.2019r. 

 odbyło się wstępnie spotkanie z firmą ( firma budująca boisko ,parking przy SP nr 4) nt. 

koncepcji zagospodarowania Placu Gagarina w nowoczesny plac zabaw z kosztorysem  na 

dwa etapy, przyjmując do realizacji – pierwszy etap w przyszłym roku- to pokłosie 

głosowania  na plac Nivea ( duże zainteresowanie) 

 na komisjach dyskutowano o wyborze lokalizacji pod cmentarz komunalny- koncepcja w tym 

roku powinna być wybrana przez radnych -wcześniej debata z mieszkańcami, w KDK 

(29.X.2019r.) celem przedstawienia plusów i minusów- materiały do debaty będą dostępne    

w Informatorze, na stronie internetowej 

 Dzień Edukacji w dniu 14.X.2019r.- dzień po wyborach, wcześniej tj.10.X.2019r. w KDK 

spotkanie  z dyrektorami nauczycielami placówek gminnych- wręczenie wyróżnień 

doceniając ich pracę  

 13.X.2019r.- wybory do Parlamentu RP-zaangażowani pracownicy umig, aby zorganizować 

sprawne przeprowadzenie wyborów 

Burmistrz przedstawił Informację nt. złożonych Oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez 

pracowników umig, kierowników jednostek gminnych. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko- uzupełniając informację burmistrza w spr. podpisania umowy na 

most południowy przez obie gminy Krapkowice- Gogolin- spotkanie odbędzie się w Centrum 

Przesiadkowym w Gogolinie  w dniu 01.10.2019r.- początek 1530– o godz.1600 prezentacja projektu-

zaproszenie dla wszystkich radnych  

Radny Pan Małkiewicz- w jakim terminie, o której godzinie nastąpi przekazanie placu budowy 

rewitalizacji mostu kolejowego- radni powinni być poinformowani- nawiązując do informacji 

przedłożonej przez burmistrza-to wielka satysfakcja  z pracy radnych w kadencji 2014-2018-disiaj 

zbieramy owoce tej pracy tj. wybudowanie sal gimnastycznych przy szkołach, rozpoczęcie 

przebudowy mostu kolejowego- po długoletnich dyskusjach, w bólach most z przeprawą 

dwukierunkową, przebudowa Placu Gagarina-podziękowania tym, którzy zaangażowali się                 

w realizację zadań, podziękowania dla tych, którzy zaangażowali się w rozbudowę Placu Gagarina. 

Radny Pan Brzozowski- dlaczego opóźniony był termin rozpoczęcia budowy boiska przy SP nr 4 ( o 

dwa tygodnie)-czy będą nałożone jakiekolwiek kary dla wykonawcy-nie zabezpieczono odpowiednio 

również placu budowy parkingu przy tej szkole- projekt na most południowy wg. podanych 

informacji przez burmistrza opiewa na 4,5 mln.zł., czy  to jest ostateczna cena, czy jest już po 

przetargu. 

Radny Pan Thiel- kto opracował projekt budowy mostu południowego- czy firma zewnętrzna, czy 

urzędnicy obu gmin. 

Burmistrz Pan Kasiura-  plac budowy pod rewitalizacje mostu kolejowego ma być przekazany firmie 

09.10.2019r.- nie ma jeszcze  ustalonej godziny z marszałkiem województwa i ze starostą ( będą 

uczestniczyć )- radni wcześnie zostaną o powiadomieni spotkaniu-umowa z firmą budującą boisko 

szkolne jest zawarta  z  dyr. SP Nr 4- po zakończeniu budowy nałożenie kar pozostaje w gestii 
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dyrektor szkoły - informacje  o zabezpieczeniu placu budowy parkingu  przekażemy dyrektor szkoły- 

koszt projektu na budowę mostu południowego wyszacowano na podstawie koncepcji na 4,5 mln.zł- 

dopiero po przetargu okaże się czy będzie to kwota 1 mln. zł., czy 8 mln. zł.-wniosek na 

dofinansowanie projektu sporządzali urzędnicy obu urzędów- dokumentacja do przetargu będzie 

zlecona firmie zewnętrznej. 

Radny Pan Thiel- w imieniu swoim i radnych złożył urzędnikom  podziękowania za złożenie dobrze 

opracowanego wniosku na projekt.  

Sprawozdanie burmistrza przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu.  

Ad.3.  

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

porządku obrad. 

Pani Maria Karwecka- w imieniu mieszkańców wnioskowała o postawienie tzw. wiaty  autobusowej 

na wiadukcie-Os.Sady, oraz tablicy informacyjnej, jeszcze w tym roku ( o ile znajdą się pieniądze), 

bądź zabezpieczyć w budżecie na 2020 rok. 

Radny Pan Brzozowski- ile wydajemy miesięcznie na Informator samorządowy, jaka jest liczba 

egzemplarzy, gdzie są przygotowywane materiały do Informatora . 

Ad.4. 

         Zatwierdzenie Sprawozdania  z  wykonania budżetu, zadań gospodarczych   Gminy  

Krapkowice  za I półrocze 2018 roku .  

Przewodniczący Rady Pan Joszko- poinformował, iż burmistrz (zarządzenie burmistrza nr 187/2019r 

z dnia 21 sierpnia 2019r.)  przedłożył RIO, radnym do wiadomości Sprawozdanie z wykonania 

budżetu za I półrocze 2019 roku- realizacja  budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice było 

tematem, szczegółowo omawianym na posiedzeniach komisji rady w dniach od 23 września do 26 

września br.- wszystkie komisje zaakceptowały pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu, 

zadań gospodarczych gminy za I półrocze 2019 roku- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  

Uchwałą Nr 328/2019 z 12 września 2019 r. Składu Orzekającego RIO pozytywnie zaopiniowała 

przedłożoną przez burmistrza informację o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półr. 2019 r. 

Dyskusja 

Radny Pan Małkiewicz- wydatki budżetowe wykazane  na poziomie 145,1% wykonania, a wydatki 

majątkowe na poziomie 22%- z czego wynika taka różnica. 

Odpowiedzi udzielił Skarbnik Pan Patej. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przyjęto 20 głosami za, 1 głosie 

wstrzymującym- głosowało 20 radnych. 

Ad.5. 

        Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2019 roku                       

(w załączeniu do protokołu). 

        Wszystkie Komisje pozytywnie zaakceptowały Informację z realizacji wniosków za I półrocze 

2019 rok.  

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

Radny Pan Małkiewicz- podziękowanie za skierowanie mojego wniosku przez burmistrza do ZDW 

(obawiałem się ,że burmistrz tego wniosku nie przekaże do ZDW)- z informacji udzielonej wynika, 

że Krapkowice zbyt słabo wyglądają pod względem przeznaczenia (lata 2016-2019 przez  ZDW 

środków finansowych na remonty i inwestycje drogowe- mój wniosek spowodował mobilizację 

burmistrza i odbieram pozytywie informację, że ZDW deklaruje zwiększenie nakładów i  

przekazanie 400 tyś.zł na remont ulicy Opolskiej  w Krapkowicach- mam nadzieję, że remont tej 

ulicy będzie wykonany. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko- z wypowiedzi Pana wynika, że Pan uzurpuje sobie wiele-

pamiętam, że było wiele spotkań, rozmów burmistrza w sprawie finansowania ulicy Opolskiej- 

rozmawiał burmistrz, zastępca, również osobiście uczestniczyłem w wielu spotkaniach- postęp 

rozmów w tej sprawie był radnym przekazywany przez burmistrza- to nie tylko Pana zasługa, jak to 
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Pan podkreśla- z informacji ZDP  wynika, że ZDW przekazał dość duże środki finansowe na 

remonty, inwestycje drogowe dla Powiatu Krapkowickiego m.in. na drogi w Gogolinie, w 

Krapkowicach ( ul.Prudnicka)-to jest sprostowanie- o środki na ulicę Opolską zabiegało wiele osób. 

 

 

Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2019 r.  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do 

protokołu.    

Ad.6.  

        Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 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 23 

września 2019 r. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

Informację powyższą przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.7. 

        Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice       

w I półroczu 2019 r. (w załączeniu do protokołu). 

        Komisja Spraw Społecznych  przyjęła pozytywnie informacje przedstawione przez Straż 

Miejską, Policję i Straż Pożarną na posiedzeniu w dniu 24 września  2019 r. 

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

Wszystkie  Informacje  przyjęto  do zatwierdzającej wiadomości – do protokołu.       

Ad.8. 

        Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2019 (w załączeniu do 

protokołu).  

          Oceną wypoczynku dzieci zajęła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 

23 września 2019 r,  pozytywnie  przyjmując  sprawozdanie.  

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

 Sprawozdanie powyższe przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

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 25 września  2019 r .  

Radni  nie zgłosili uwag, pytań. 

Informację powyższą  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu.         

Ad.10. 

       Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach     

  Informacje przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu.       

Ad.11.Podjęcie uchwał: 

Przewodniczący poddał po głosowanie kolejno projekty uchwał: 

Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 

przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/109/ 2019; 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Krapkowice-uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 21 radnych- 

Uchwała Nr XI/110/ 2019; 
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice – uchwała przeszła jednomyślnie głosowało 

21 radnych- Uchwała Nr XI/111/ 2019; 
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Salę obrad opuścił radny Pan Mazurek. 

Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uchwała 

przeszła przy  20 głosach za -głosowało 20 radnych- Uchwała Nr XI/112/ 2019; 

Salę obrad opuściła radna Pani Dziuk. 

Projekt uchwały nr 5 w sprawie  przystąpienia Gminy Krapkowice do Stowarzyszenia Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna- uchwała przeszła przy  19 głosach za -głosowało 19  radnych- 

Uchwała Nr XI/113/ 2019; 

Na salę obrad wrócili radni Pan Mazurek i Pani Dziuk. 

Projekt uchwały nr 6  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – 

uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/114/ 2019; 

Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok 

Radny Pan Małkiewicz- zadania do realizacji są „przesuwane” na rok następny, jednakże nie są 

wykazywane do ujęcia w budżecie na 2020 rok- negatywna tendencja- jestem przeciwko podjęciu tej 

uchwały. 

Radny Pan Brzozowski- mając na uwadze zał.nr 5 do budżetu- zostało przesuniętych 6 zadań              

na następny rok- z jakiego powodu? 

Pani Kubacka Naczelnik Wydz. GKI, Burmistrz Pan Kasiura, Sołtys Sołectwa Steblów Pan Mazurek 

udzielili odpowiedzi. 

 -autopoprawka do projektu uchwały poddana pod głosowanie  przeszła przy 18 głosach za, 2 głosach 

przeciwko, 1 głosie wstrzymującym-głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła przy 

18 głosach za, 2 głosach przeciwko,1 głosie wstrzymującym-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 

XI/115/ 2019; 

Projekt uchwały nr 8  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- autopoprawka przeszła  

przy 18 głosach za,2 głosach przeciwko,1 głosie wstrzymującym-głosowało 21 radnych- uchwała       

z autopoprawką przeszła przy 18 głosach za,2 głosach przeciwko,1 głosie wstrzymującym-głosowało 

21 radnych- - Uchwała Nr XI/116/ 2019; 

Przewodniczący Rady Pan Joszko ogłosił 15 min. przerwę. 

Po przerwie. 

Projekt uchwały nr 9 uchylająca Uchwałę nr XXXI/351/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie 

Krapkowice oraz jego jednostkom organizacyjnym- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 

radnych- Uchwała Nr XI/117/ 2019; 

Projekt uchwały nr 10 w sprawie emisji obligacji komunalnych-  autopoprawka przeszła 

jednomyślnie -głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła jednomyślnie-głosowało 21 

radnych- Uchwała Nr XI/118/ 2019; 

Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia 

za inkaso- uchwałą przeszłą jednomyślnie- głosowało 21radnych- Uchwała Nr XI/119/ 2019; 

Projekt uchwały nr 12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole-  

radny Pan Brzozowski poprosił o uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały 

Pani Myśluk Naczelnik Wydz. Oświaty omówiła projekt uchwały. 

Radny Pan Kandziora-przewodniczący komisji edukacji- projekt zawiera uzasadnienie, projekt był 

bardzo szczegółowo omówiony na resortowej  komisji, gdzie komisja pozytywnie projekt 

zaopiniowała- jeżeli radny szczegółowo chciałby zapoznać się z projektami omawianymi na 

komisjach resortowych, to komisje są otwarte i można w nich uczestniczyć- chyba, że będziemy 

zwoływać jedno posiedzenie, wspólne  dla wszystkich komisji. 

-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/120/ 2019; 
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Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków – 

uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/121/ 2019; 

Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice - uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/122/ 2019; 

Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 

przeszła jednomyślnie -głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/123/ 2019; 

Projekt uchwały nr 16 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- uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 

XI/124/ 2019; 
Projekt uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie 

głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/125/ 2019; 

Projekt uchwały nr 18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie węzła autostradowego "Opole-Południe" 

w Dąbrówce Górnej- uchwała przeszła jednomyślnie głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/126/ 

2019; 
Projekt uchwały nr 19 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach- 

uchwała przeszła jednomyślnie głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/127/ 2019; 

Projekt uchwały nr 20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej 

wraz z osprzętem, pompy zanurzeniowej z osprzętem i umundurowania osobistego strażaka - 

uchwała przeszła jednomyślnie głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/128/ 2019; 

Projekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju 

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu- uchwała przeszła 

jednomyślnie głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XI/129/ 2019; 

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

w okresie międzysesyjnym udzielił Burmistrz Pan Kasiura 

 postawienie wiaty autobusowej na Os. Sady jak również tablicy informacyjnej na Os. Sady 

przekazane będzie do Wydz. GKI celem rozpatrzenia i realizacji; 

 ponownie przekażemy radnym informacje nt. wydawnictwa Informatora Samorządowego- 

m.in. liczby egzemplarzy,kosztów, wskazane będą również osoby redagujące artykuły. 

Ad.13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów 

Przewodniczący Rady Pan Joszko  przedłożył informację  nt. złożonych przez radnych oświadczeń 

majątkowych za 2018 rok.    

Radny Pan Kandziora- w imieniu dyrekcji SP Nr 5 w Krapkowicach zaprosił na IV Rodzinny Piknik 

Rowerowy( 5km) z nagrodami, poczęstunkiem, organizatorem którego jest szkoła- zbiórka przy 

szkole w dniu 02.10.2019r. o godz.16oo  

Radny Pan Małkiewicz-złożył wnioski:- w związku z rekomendacją burmistrza w sprawie lokalizacji 

cmentarza komunalnego  sporządzenie pisemne opisu metodologii do zastosowania obliczeń 

statystycznych; -przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców nt. lokalizacji cmentarza 

komunalnego- we wtorek, na komisji wszyscy są „za”, a już w środę, są wątpliwości,  wg. zastępcy 

Pana Harafa- nie chciałby aby gmina przeprowadzała sondaż, jego zdaniem sondaż byłby 
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jednostronny;- wystąpienie do zarządcy cmentarza, proboszczów parafii o opinię nt. lokalizacji 

cmentarza komunalnego 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- stwierdził, że Pan Małkiewicz wprowadza radnych w błąd- moja 

wypowiedź była inna- nie przeciwko sondażowi, ale wcześniej mieszkańcy powinni mieć wiedzę  na 

ten temat, pełny materiał aby móc nad czymś głosować. 

Radna Pani Karwecka- już w latach 80-tych była wskazana lokalizacja, a nawet podjęta decyzja-na 

obrzeżach miasta, przy ul. Wrzosów-od lat nie potrafimy „utrzymać tej lokalizacji” z przyczyn 

niezrozumiałych-pojawiają się trzy następne lokalizacje i jedyny argument, to jak najbliżej miejsca 

zamieszkania-dzisiaj należy w przyszłość „ spojrzeć”- na komisjach przedstawiono najtrafniejsze 

stanowisko, koncepcję-w obrębie ul.Wrzosów- teren przy ul.Limanowskiego jest bardzo korzystny 

dla rozwoju miasta, nie na cmentarz, nawet mniej godny dla pochówku, bo otoczony firmami 

przedsiębiorstwami, itd. 

Radny Pan Thiel- sondaż będzie raczej formą niewiarygodną, bardziej debata z mieszkańcami-

przykładem takiego niewiarygodnego sondażu jest głosowanie na  „podwórko nivea”-końcówka i tak 

powinna należeć do radnych  

Radny Pan Krajka- materiał bardzo solidny- to jest też ukłon do mieszkańców, że przedstawią swoje 

wątpliwości i uzyskają odpowiedzi na taką decyzję- my, jako radni, reprezentanci mieszkańców,       

uzyskując mandat od mieszkańców, podpierając się ich wypowiedziami, powinniśmy podejmować 

decyzje, skutkujące wyborem zadań na kilkadziesiąt lat (lokalizacja cmentarza).   

W dalszej dyskusji głos zabierali: Pan Małkiewicz, Pan Kandziora, Pan Friedla, Pan Kasiura, Pani 

Karwecka. 

Radny Pan  Żyłka opuścił  salę obrad. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko- w imieniu własnym jak również mieszkańców protestuję, aby 

dzisiaj wywoływać temat lokalizacji cmentarza ( ustalenie sondażu) bez debaty z mieszkańcami- 

najpierw powinno nastąpić  udostępnienie szczegółowego materiału wszystkim zainteresowanym – 

omówienie materiału na posiedzeniu komisji- następnie debata publiczna, wstępnie ustalona na dzień  

29.10.2019 r. i rzetelne przedstawienie materiału przez analityków, specjalistów do dyskusji, 

następnie ustalenie formy sondażu, ale dopiero po debacie- mój wniosek jest  spójny z wnioskiem 

radnego Pana Małkiewicza.  

Wniosek  poddano pod głosowanie- wniosek przeszedł 20 głosami- głosowało 20 radnych. 

Radny Pan Małkiewicz-wniosek KWWK Macieja Sonika  w sprawie przygotowania projektu 

uchwały przyjmującej Regulamin udzielania ulg, bonifikaty  dla osób, które zechcą kupić działki        

i budować się na terenie naszej gminy (niezamożnych), obwarowując projekt ograniczeniem                

w obrocie nieruchomością, terminem zabudowy terenu itd. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko- bardziej wniosek na piśmie, aby wszystkie zapisy, na które Pan 

wskazuje, zostały ujęte w materiale. 

Radny Pan Małkiewicz- wniosek jest ogólny, dotyczy przygotowania projektu do dyskusji radnych.  

Burmistrz Pan Kasiura- na ostatniej komisji nikt nie powiedział że taki materiał nie będzie 

przygotowany- pokreślenie, że aktywność Państwa będzie przeniesiona z komisji na sesje, nie na 

miejscu- to gdzie, jak nie na komisji materiał powinien być omówiony- na sesji, na debacie?- w tej 

chwili  Państwo stawiacie radnych przed głosowaniem- nie wiedzą nad czym mają głosować-hasło 

dobre, ale to należy szczegółowo  rozpatrzyć, wcześniej na komisjach- wykazać plusy i minusy, 

zastanowić się jakie to przyniesie skutki, czy spadną dochody gminy ze sprzedaży działek                   

( finansowana w części infrastruktura),czy popsuje  się”  rynek w Krapkowicach, czy uzyska to 

aprobatę właścicieli innych nieruchomości- temat szeroki do przedyskutowania- dzisiaj temat zbyt 

pochopnie dany  pod głosowanie- deklaruję, że taka informacja w tym zakresie będzie przygotowana, 

ale do dyskusji ze wszystkimi, tylko czy  na komisję, sesję, czy do debaty? 

Radny Pan Małkiewicz-wnioskuję o przegłosowanie wniosku, wniosku prostego-tylko                        

o przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie 
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Przewodniczący Rady Pan Joszko- tak, ale na przyszłość prosiłbym  takie wnioski składać na piśmie, 

wnioski rozpisane, abyśmy wiedzieli nad czym mamy głosować  

Radny Pan Linek opuścił salę obrad 

Wniosek radnego Pana Małkiewicza poddano pod głosowanie- wniosek przeszedł -8”za”,6 

„przeciwko”,5”wstrzymujących”-głosowało 19 radnych. 

Radny Pan Małkiewicz- apel radnych KWWK Macieja Sonika do przewodniczącego rady o nie 

radykalizowanie, nie prowadzenie obrad jednostronnie, nie wykorzystywanie „najmniejszej:” 

okazji”, aby radnych klubu radykalizować, strofować, dyscyplinować i odbierać głos- nie jesteśmy   

w podstawówce, jesteśmy na obradach rady-w poprzednich latach takiego radykalizowania nie było, 

a jeśli było to nieznaczne- prosimy najpierw nas wysłuchać , przemyśleć i respektować nasze głosy    

a nie odbierać. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko- przewodniczący ma prawo do porządkowania dyskusji na 

obradach, upominania, odbierania głosu- nie pamiętam abym Państwu nie udzielał głosu, bądź głos 

odbierał-udzielam wszystkim głosu jednakowo, również Państwu-wszystkich traktuję poważnie, co 

podkreślałem  wielokrotnie- zawsze dążę do tego, aby obrady były rzeczowe, prawnie prowadzone. 

Radny Pan Małkiewicz- ma Pan takie prawo, ale nasze odczucia są takie, że dyscyplinowanie jest 

tylko w kierunku radnych klubu. 

Radny Pan Warzecha- Pan, Panie Małkiewicz chyba zapomniał jak to Pan był przewodniczącym, jak 

Pan zachowywał się, jak Pan pokazywał swoją władzę jako przewodniczący, jak Pan odzywał się do 

radnych, jak ich porządkował, komu i w jaki sposób odbierał głos-Pan odbierał  głos burmistrzowi      

i stawiał go na baczność, Pan na sesjach „przesłuchiwał” wręcz burmistrza- bez urazy, Pan 

przesadza, to jest nie w porządku z Pana strony. 

Ad.14. Zakończenie Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  
Przewodniczący Rady Pan Joszko  dokonał zamknięcia  XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba.         

                                                                               

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                Arnold   Joszko 


