
Protokół Nr XXIV/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 30 grudnia 2013 r  
 
Przed rozpoczęciem XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach uczestnicy  Klubu 
Wokalisty oraz uczestnicy teatru ”Patrzydło” i  teatru „X”,  działających  przy 
Krapkowickim Domu Kultury,  recytowali wiersze i odśpiewali  kolędy świąteczne. 

Ad.1. Sprawy regulaminowe. 

   Otwarcia XXIV Sesji Rady Miejskiej, odbywającej się w Krapkowickim Domu 
Kultury przy ul. Prudnickiej nr 7, dokonał Przewodniczący Rady Pan Witold 
Rożałowski obejmując jej przewodniczenie. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w sesji uczestniczy 21 
radnych .Stan Rady, to 21 radnych, co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji.. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1700 
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób . 
W sesji uczestniczyły osoby zaproszone: Pan Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic, 
kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gmin,  przedstawiciel  Policji Powiatowej w Krapkowicach, sołtysi 
poszczególnych sołectw, mieszkańcy Krapkowic .  
Przewodniczący stwierdził, że protokół z Sesji Rady z dnia 28 listopada 2013 r.                       
był wyłożony do wglądu  w Biurze Rady, na stronie internetowej urzędu, na sali przed 
Sesją Rady. 
Protokół  przyjęto jednomyślnie, bez uwag - głosowało 21 radnych  
Porządek obrad 

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

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 28.11.2013 r. 
do 30.12.2013r. 

3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 9 
porządku obrad. 

4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok 

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w roku 
2013. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

6. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2014 rok: Rady Miejskiej, Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów. Zatwierdzenie 
Sprawozdań z działalności komisji w 2013 roku. 

7. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-
oświatowych do Akcji Zima 2013/204. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 
 
 



Ad.2.  
    Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura   przedłożył  Sprawozdanie 
z działalności w okresie między sesyjnym tj.  od  28 listopada   2013r. do 30 
grudnia 2013r. 

 w miesiącu grudniu br. uczestniczenie, wspólnie z przewodniczącym rady, 
przewodniczącymi komisji  w wielu spotkaniach wigilijnych, organizowanych 
przez różne instytucje i stowarzyszenia dla swoich podopiecznych -
podziękowania dla organizatorów, że takie spotkania mogą być - takie 
spotkania to radość i pocieszenie na co dzień, a  szczególnie w okresie 
przedświątecznym  

 11.12.2013r.-uczestniczenie w spotkaniu  podsumowującym działalność 
fundacji przy ZCW „Górażdże”- fundacja ponad 1 mln. zł przeznaczyła na 
inicjatywy charytatywne – wsparcie finansowe otrzymał również OSiR na 
budowę brodzika na pływalni ”Delfin”- brodzik funkcjonuje już od m-ca 
czerwca br .i cieszy się b. dużym zainteresowaniem  

 18.12.2013r.- wspólnie ze Skarbnikiem Miasta, w Opolu, podpisaliśmy dwie 
umowy  na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na Placu 
Eichendoffa i placu zabaw na obrzeżach rz. Osobłogi - pierwsze zadanie 
zostało wykonane i cieszy się dużym zainteresowaniem - drugie zadanie 
będzie wykonane w przyszłym roku, łącznie z trzema projektami, które 
będzie  realizowało  w tym miejscu Stowarzyszenie Port Jachtowy  

 19-22.12.2013r.- odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy -liczba odwiedzających 
jarmark bardzo duża-jarmark zakończył się w niedzielę gotowaniem Gwiazdy 
Telewizji Silesia Pana Rączki ,który gotował dla Krapkowiczan potrawy 
świąteczne  

 spotkanie, z udziałem przewodniczącego rady miejskiej z inwestorem ,który 
podtrzymał chęć wybudowania zakładu usługowego w strefie ekonomicznej 
przy węźle Dąbrówka Górna - w przyszłym roku chce wejść z inwestycją ,ale 
gmina musi uzbroić teren w infrastrukturę -będzie budowana tu droga -w 
styczniu 2014 r. podpisanie porozumienia -firma kupi teren pod warunkiem 
dostarczenia wszelkich mediów(woda, energia  elektryczna……) 

 kończy się podłączanie odbiorców w energię elektryczną  przez Firmę Tauron-
pozostało jeszcze kilku odbiorców do podłączenia w energię-Firma Metsa 
Tissue zadeklarowała się pokryć koszty podłączenia dla najuboższych 
mieszkańców 

  ogłoszony przetarg na  odbiór odpadów  komunalnych został rozstrzygnięty -  
nie wyłoniono jednak oferenta- dwie firmy „Veolia” z Krapkowic i „Remondis” 
z Opola przedstawiły oferty wyższe niż gmina miała założone w budżecie -
powyższe jest na etapie analizy - na pewno  będzie ogłoszony  ponownie 
przetarg, a do tego czasu, przez okres 3 miesięcy  będzie podpisana umowa 
z Firmą Veolia na odbiór odpadów, na dotychczasowych warunkach, chcąc 
zachować ciągłość w odbiorze odpadów - jutro mieszkańcy otrzymają 
harmonogramy odbioru odpadów  

   20.12.2013r.na sesji Sejmiku Wojewódzkiego przyjęto budżet na 2014 rok-   
w planie wieloletnim zapisano  inwestycję pn. przebudowa drogi 
wojewódzkiej w Pietnej - w 2014 roku na zadanie zaplanowano 100 tyś.zł,     
a w 2015 roku ponad 12 mln.- w przyszłym roku, na przełomie wiosna/lato, 
rozpoczną się procedury przetargowe, a jesienią ruszy inwestycja - w roku 
2015 zadanie powinno być zakończone  



  19 grudnia br. na posiedzeniu połączonych komisji radni otrzymali informację 
nt. potrzeb inwestycyjnych i remontowych na drogach  Gminy Krapkowice -
zadania zostały wyszacowane - na większość zadań opracowano 
dokumentacje - jest to materiał do analizy, aby świadomie radni mogli podjąć 
decyzję odnośnie przyjęcia priorytetów  

 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 28 listopada 2013r. do 
30 grudnia 2013r., radni przyjęli jednomyślnie do  zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 21 radnych .  
 
Ad.3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi     
w pkt. 9 porządku obrad  
Pan Żyłka -   na jakim etapie jest sprawa nieprawidłowego parkowania samochodu 
na chodniku przy bloku nr 2 na Osiedlu 1000-lecia  przez obywatela Niemiec -jakie 
działania poczyniła Policja, aby zakończyć tę sprawę definitywnie . 
Odpowiedzi na część zgłoszonych wniosków udzielono w tym pkt. porządku obrad, 
na pozostałe  w pkt. 9. 
Artur Kicka-Kierownik Rewiru Dzielnicowych  KPP Krapkowice  -  ustawiony został 
znak zakazu parkowania samochodu w tym miejscu- zleciliśmy dzielnicowym 
kontrolę tego miejsca na bieżąco -skierowano wniosek do sądu-osoba ta została 
ukarana grzywną –wyrok uprawomocnił się –na zgłoszone interwencje reagujemy na 
bieżąco - zwróciliśmy się z pismem  do właściciela terenu o poprawę znaku 
drogowego (zniszczony) - w dalszym ciągu będziemy reagowali na zgłoszone 
interwencje  
Pan Kowalczuk- znak zostanie na pewno poprawiony, ale tego znaku nie musiałoby 
być aby Policja reagowała ,gdyż przepis jasno precyzuje odległość parkowania od 
chodnika (1,5 m) 
Pan Kowalczuk - od 1 stycznia 2014 r. nastąpi  odbiór odpadów komunalnych          
wg nowego regulaminu - na jakich zasadach będą zawierane umowy                             
w nieruchomościach niezamieszkałych i jakie będą  stosowane opłaty  
Burmistrz Pan Kasiura - zawieranie umów w tym przypadku następuje we własnym 
zakresie z dowolnym odbiorcom i do wysokości stawek określonych w naszym 
regulaminie . 
Pan Rożalowski - na jakim etapie jest nabór na stanowisko Naczelnika Wydz. GKI, 
kiedy zostaną przywrócone tablice skradzione z muru krapkowickiego i z budynku 
przy d.ZP - obie tablice powinny być umieszczone na murze krapkowickim –czy w 
tym roku będą  kontynuowane prace społecznie użyteczne w mieście (sprzątanie 
miasta) 
Pan Małkiewicz-  rozpatrzyć poszerzenie drogi Damrota, przy wylocie na ulicę 
Ks.Duszy w kierunku ulicy Piastowskiej- przy aktualnym stanie nie jest zachowana 
płynność ruchu ,jak również zalatanie dziury w ulicy Damrota (wniosek zgłaszany 
kilkakrotnie)    
Pan Bryś- przy wjeździe na ulicę Żeromskiego jest postawiony znak ograniczający 
ruch samochodów  (tonaż  do10 ton )- należy dodać napis za wyjątkiem pojazdów 
rolniczych  i dostarczających towar 
Pan Brzozowski - prawdopodobnie sytuacja w Spółce Biokrap nie jest najlepsza-czy 
coś więcej wiemy o tzw, kondycji spółki  
  
 
 



 
 
 
Ad.4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok i wieloletniej 
prognozy finansowej ( w załączeniu do protokołu)  
Projekt budżetu gminy na 2014 rok Burmistrz przedłożył do RIO w Opolu i radnym 
Rady Miejskiej w Krapkowicach w ustawowym  terminie - do 15 listopada br. 
Radni, budżet na 2014 rok analizowali na wszystkich komisjach, przed Sesją Rady, 
akceptując pozytywnie.  
Przewodniczący obrad przedłożył radnym opinię Składu Orzekającego RIO w Opolu: 
o przedłożonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały budżetowej Gminy  
Krapkowice na 2014 rok, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej, jak również opinię  o możliwości sfinansowania deficytu określonego        
w projekcie uchwały budżetowej. 
Skarbnik Miasta Pan Patej przedstawił prezentację multimedialną projektu budżetu 
Gminy Krapkowice na 2014 rok, następnie poinformował, że w ramach autopoprawki 
nie ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu-zmianie ulega 
źródło pokrycia deficytu ze względu  na planowane utworzenie z końcem roku lokat 
terminowych w bankach, a nie pozostawienie całej kwoty na rachunku bieżącym 
gminy-zmiana ta ma odzwierciedlenie w tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki- 
zwiększeniu ulega rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego o 2.000 zł do 
kwoty 144.000 zł- zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna o 2.000 zł do wysokości 
98.000 zł- zwiększeniu ulega plan wydatków w formie dotacji dla Miasta Opole          
w związku ze zmianą  uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój  Aglomeracji Opolskiej w ramach programu 
operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 o 186  zł tj. do kwot 7.721 zł -     
o kwotę 186 zł zmniejsza się wydatki bieżące, a zmiany dot. rozdziału 75075-
promocja jednostek samorządu terytorialnego - z wieloletniej prognozy finansowej 
wycofano  zadania majątkowe pn. rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej      
i w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji 
społeczności lokalnej - wprowadzono do WPF zadanie pn. utworzenie  
nadodrzańskiego centrum turystyczno-rekreacyjnego w Krapkowicach(podpisano 
umowę w dniu 18 .12.2013r.na dofinansowanie zadania )- kwotę 290.562 zł 
przesunięto z działu 921 do działu 926 na zabezpieczenie środków przebudowy hali 
widowiskowo-sportowej w Krapkowicach- zmianie uległa również kwota w ramach 
inwestycji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 
ust.1 pkt.2 i 3 w zadaniu pn. efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
ogrzewania hali widowiskowo- sportowej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach z kwoty 
1.428.536 zł na kwotę 1.891.057 zł- wprowadzono do WPF zadanie  w grupie zadań 
bieżących pn. Gimnazjalny inkubator talentów na kwotę 556.832.16 zł 
Pan Rożałowski –jaka wysokość dotacji  jest przewidziana na organizacje 
pozarządowe w 2014 roku -czy będzie większa niż w roku 2013  
Pan Patej- kwota jest wyższa o 200 tyś.zł z przeznaczeniem na sport i inne zadania  
Pan Rożałowski- jaka będzie w 2014r. wysokość obsługi długu publicznego  
Pan Patej- w roku 2013 spłaciliśmy  rat pożyczek na  kwotę 5 mln 224 tyś.zł, po 
restrukturyzacji długu, w 2014 roku  będzie to mniej o 1 mln.800 tyś.zł- w 2013 roku 
wyemitowaliśmy obligacji na kwotę 3 mln- planowaliśmy więcej , ale część inwestycji 
przeciągnęło się w związku z opóźnieniami przetargowymi, brakiem  projektów, 
wpływy z podatków były też nienajgorsze - emisję obligacji zrobiliśmy dopiero 18 
grudnia br.  



Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy  na 2014 rok -uchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym - 
głosowało  21 radnych - UCHWAŁA Nr XXIV/389/ 2013  
Kolejny projekt uchwały to: projekt wieloletniej prognozy finansowej - przewodniczący 
odczytał projekt uchwały, poddając pod głosowanie - uchwała przeszła jednomyślnie 
- głosowało 21 radnych –UCHWAŁA Nr XXIV390/2013 
 
Ad.5. 
     Zatwierdzenie Sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2013 rok; 
Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok . ( w załączeniu do 
protokołu). 
Obrady opuścił radny Andrzej Małkiewicz. 
Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za 2013 rok  oraz Plan 
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok  przedstawił przewodniczący komisji Pan 
Andrzej Malinowski   
Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie - głosowało 20 radnych –UCHWAŁA 
NrXXIV/391/2013 
Do Planu Pracy Komisji  Rewizyjnej na 2014 rok  zgłoszono dwie zmiany  
Pan Brzozowski - wnioskował o wykreślenie  kontroli  działalności WTZ w I kw.2014 i 
wstawienie w zamian Kontroli w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pod 
kątem realizacji inwestycji i nadzoru – wniosek przeszedł przy 4 głosach 
wstrzymujących -głosowało 20 radnych  
Pani Janocha- wnioskowała o wykreślenie z kontroli działalności SDŚ w II kw.2014r. i 
wstawienie w zamian Kontroli w placówkach oświatowych pod kątem obsługi 
informatycznej i bezpieczeństwa w wybranych przez komisję 3 - 4 placówkach – 
wniosek przeszedł przy 6 glosach wstrzymujących - głosowało 20 radnych.  
Na obrady wrócił radny Andrzej Małkiewicz. 
Przewodniczący obrad  poddał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 
2014 z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków-Plan Pracy na 2014 rok  
przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych - UCHWAŁA NrXXIV/392/2013 
 
Ad.6.  
      Zatwierdzenie Planów Pracy na 2014 rok : Rady Miejskiej, Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów . 
Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności w 2013 rok. 
(w załączeniu  do protokołu). 
Obrady opuścił radny Krzysztof Czapluk  
Pan Pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2014 rok przyjęto jednomyślnie, bez 
uwag, do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 20 radnych . 
Plany Pracy Komisji RM na 2014 rok, kolejno przedstawili: Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Pan Andrzej Małkiewicz; Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Pan Ireneusz Żyłka; Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów 
Pan Andrzej  Krajka . 
Do planów pracy komisji na 2014 rok nie wniesiono uwag  
Plany pracy  przyjęto jednomyślnie, kolejno dla każdej komisji, do zatwierdzającej 
wiadomości -głosowało 20 radnych .. 
     Sprawozdania  Komisji resortowych RM z działalności w 2013 roku , przedstawili 
kolejno : przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Andrzej Małkiewicz , 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Ireneusz Żyłka , Przewodniczący  
Komisji Gospodarki i Finansów Pan Andrzej Krajka.  



Do sprawozdań komisji nie wniesiono uwag. 
Sprawozdania przyjęto jednomyślnie, dla każdej komisji, do zatwierdzającej 
wiadomości- glosowało 20 radnych . 
Obrady opuścił radny Grzegorz Podsiadło . 
 
Ad.7.  
Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-
oświatowych do Akcji Zima 2013/2014r ( w załączeniu do protokołu ) 
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 19 
radnych . 
 
Ad.8. 
   Podjęcie uchwał w sprawach różnych . 
                  Przewodniczący obrad przedłożył pakiet projektów uchwał, omówionych  
na komisjach resortowych, przed obradami rady. Projekty odczytano i kolejno 
poddano pod głosowanie  
Projekt uchwały Nr 4 - w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej             
w Krapkowicach -uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych - UCHWAŁA  
NrXXIV/393/2013 
Projekt uchwały  Nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości            
w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych-uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych - 
UCHWAŁA NrXXIV/394/2013 
Na salę obrad wrócił radny Grzegorz Podsiadło 
Projekt uchwały Nr 6 - w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy-
uchwała przeszła  przy 2 głosach wstrzymujących - głosowało 20 radnych – 
UCHWAŁA NrXXIV/395/2013  
Projekt uchwały Nr 7- w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy –uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 20 radnych – UCHWAŁA NrXXIV/396/2013 
Projekt uchwały Nr 8- w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację 
projektu pod nazwą  „Gimnazjalny Inkubator Talentów”- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA NrXXIV/397/2013  
Projekt uchwały Nr 9 - w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację 
projektu pn.”Akademia przedszkolaka „- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
20 radnych – UCHWAŁA NrXXIV/398/2013 
Projekt uchwały Nr 10 - w sprawie  zmiany uchwały w spr. przystąpienia do 
realizacji projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 -uchwała 
przeszła jednomyślnie- glosowało 20 radnych – UCHWAŁA NrXXIV/399/2013  
Projekt uchwały Nr 11 -  w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz 
Policji na 2014 rok -uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 20 radnych - 
UCHWAŁA NrXXIV/400/2013 
Burmistrz Pan Kasiura- projekt uchwały podtrzymałem , ale  przeprowadzę  rozmowę        
z Komendantami Policji i Straży Miejskiej  odnośnie wyjaśnienia pewnych kwestii –
ostatnio dochodzą mnie informacje, że  Policja do wszystkich zgłoszonych  przez 
mieszkańców interwencji nie podchodzi właściwie -prawdopodobnie funkcjonariusze 
odpowiadają, że są to sprawy w gestii burmistrza i radnych - ,należy wyjaśnić na ile 



to jest prawdą- jeżeli radni zabezpieczają  pieniądze i dają burmistrzowi  
pełnomocnictwo do podpisania umowy ,to informuję, że gdy  będę przekonany ,że 
pieniądze będą dobrze wykorzystane  na korzyść mieszkańców gminy,to taką umowę 
podpiszę -oczekuję właściwego podejścia policjantów do zgłaszanych interwencji, 
aby nie było odsyłania do straży miejskiej , zwłaszcza gdy nie pracują w soboty i 
niedziele -jest to tzw. spychologia- jeżeli to będzie na partnerskich relacjach i gdy 
będziemy się uzupełniać, jeżeli będę przekonany , że te pieniądze, gminne 
pieniądze, będą miały korzystny efekt dla mieszkańców gminy, to jak najbardziej 
jestem skłonny umowę podpisać - o efektach rozmów poinformuję radnych na komisji 
spraw społecznych. 
Projekt uchwały Nr 12 - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok  
Skarbnik Miasta Pan Patej - zmiany w dochodach związane są z dostosowaniem 
planu do uzyskanych dochodów - zmniejszenie planu dochodów majątkowych  
uwzględnia zmniejszenie planu sprzedaży majątku do spółki W i K, aby nie obciążyć 
nadmiernie kosztami amortyzacji spółki -uzgodnione to zostało z prezesem spółki-   o 
kwotę 224zl zwiększono plan wydatków w dziale 801-wydatek w formie dotacji dla 
gminy Kędzierzyn- Koźle wynika z uczęszczania dziecka z naszej gminy na zajęcia 
religii Kościoła Zielonoświątkowego- zmiany w wydatkach bieżących  związane są     
z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków na koniec roku,                        
z uwzględnieniem wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek 
organizacyjnych - zmniejszenie planu wydatków majątkowych związane jest z 
dostosowaniem planu do możliwych do wykonania zadań inwestycyjnych- część 
zadań przesunięto na 2014 rok- w dziale 900 zmniejszeniu uległy planowane środki 
na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego, adekwatnie do zmniejszenia 
wartości sprzedaży majątku do WiK - zwiększono budżet po stronie przychodów o 
2.249.506 zł, do faktycznego wykonania tzw. wolnych środków, o których mowa w 
art.217ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych-  utworzyliśmy lokaty terminowe w 
banku, ze względu na emisje obligacji komunalnych w wys.8.000 000 zł.- część tej 
kwoty pokryje spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . 
Poddano pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednomyślnie -
glosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXIV/401/2013 
Projekt uchwały Nr 13  - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej -
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych - UCHWAŁA 
NrXXIV/402/2013  
Projekt uchwały  Nr 14 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Krapkowice pomiędzy ulicami 
Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rz. Odrą uchwała przeszła jednomyślnie –
głosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXIV/403/2013 
Projekt uchwały Nr 15 - w sprawie zmiany  Uchwały nr IX/75/2007 RM z dnia 17 
września 2007 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice - uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXXIV/404/2013 
 
Ad.9. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad udzielili : 
Burmistrz Pan Kasiura 

 nabór na Naczelnika Wydz.GKI został unieważniony ze względu na fakt 
zgłoszenia przez  wybranego w konkursie, Pana Bahryja, że rezygnuje             
z objęcia tego stanowiska - ogłoszono ponowny  nabór - termin składania 



podań do 10 stycznia 2014r.- aktualnie bezpośredni nadzór nad Wydz.GKI  
pełni  zastępca  burmistrza  

 w 2014 roku odtworzymy  skradzione tablice , a w jakim kształcie i formie  
powinny one być zdecydujemy wspólnie z radnymi -jedna z tablic( przy ZP)  
była umieszczona  na nieruchomości prywatnej-po ich odtworzeniu będziemy 
starać się o to, aby obie tablice były umieszczone na nieruchomościach 
gminnych - wprowadzenie monitoringu uchroni przed takimi aktami 
wandalizmu – wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie monitoringu miasta 
-nasz wniosek otrzymał  drugą lokatę- w lutym 2014 r. otrzymamy ostateczną 
odpowiedź  odnośnie otrzymania dofinansowania  

 osoba ,dbająca o czystość w mieście ,nadal jest zatrudniona w ZGM- może 
powinna być bardziej widoczna, ale nie sprząta tylko centrum miasta ,lecz 
lewobrzeżną część i prawobrzeżną  część miasta -wykonuje dodatkowo 
drobne naprawy -jest dobrze postrzegana 

 od 1 stycznia 2014r.  obowiązują stawki za odbiór odpadów komunalnych 
przyjęte uchwałą rady  

 rozpatrzymy sprawę poszerzenia  ulicy Damrota -ustalimy właściciela terenu, 
szacunkowe koszty i przedyskutujemy temat na komisjach -„załatanie” dziury 
w ulicy Damrota również do rozpatrzenia  

 znak  drogowy w ulicy Żeromskiego (wjazd samochodów o tonażu do 10 
ton)został postawiony po to, aby z autostrady nie wjeżdżały ciężkie 
samochody (na wniosek mieszkańców) - w tej ulicy nie ma gospodarstw 
rolnych, zakładów usługowo-rolniczych i dlatego nie ma potrzeby zmieniać 
znaku  

 nic nie wiadomo nam ,aby spółka Biokrap była w złej  kondycji-gmina posiada 
w spółce 50% udziałów-następny udziałowiec  tj.”Metsa Tissue” rozważa 
wycenę  swoich udziałów i ich sprzedaż innemu podmiotowi- jako gmina 
mamy zagwarantowane w umowie pierwszeństwo pierwokupu -  sprawa ta na 
pewno będzie dyskutowana z radnymi  

 
Ad.10. 
Wolne wnioski i zapytania . 
Pan Małkiewicz- czy gmina może regulować sprawę reklam roznoszonych po 
mieście - reklamy rzucane są wszędzie m.in. na samochodach za wycieraczkami - w 
dużej mierze powoduje to zaśmiecanie miasta – może wprowadzić odpłatność za 
reklamę 
Obrady opuścił radny Werner Koppe . 
Pan Gut- załatać dziury w ul. Chopina systemem gospodarczym (kilkakrotnie 
zgłaszane),załatać dziury na parkingu przy ul. Sądowa-Prudnicka ,zgrabione liście 
przy WTZ wywieźć ( pozostawione w stertach wiatr rozwiewa) 
Pan Malinowski – stwierdził, że 50% zgłaszanych wniosków nie jest realizowanych 
Pan Żyłka- utrzymanie czystości i zieleni w mieści należy pozostawić(zlecić )jednej 
firmie,co pozwoli na łatwiejsze egzekwowanie -dzisiaj kilkanaście podmiotów zajmuje 
się tym i nie wiadomo od kogo egzekwować -zawrzeć umowę tylko z jednym 
podmiotem  
Pan Podsiadło -stwierdził, że przewodniczący  rady podał nieprawdziwe informacje 
do lokalnej prasy odnośnie jego odwołania z funkcji zastępcy przewodniczącego 
komisji edukacji i kultury-stwierdził, że dobrowolnie zrezygnował z funkcji 
przewodniczącego komisji  mając na uwadze jego absencję z powody wielu 
zabiegów chirurgicznych i z takich samych powodów z zastępcy przewodniczącego, 



zauważył, że usprawiedliwiał się również z nieobecności na spotkaniu grupy 
wybranych radnych, organizowanym przez przewodniczącego rady - nie ma nic 
przeciwko odwołaniu z pełnionej funkcji ,ale przeciwko podawaniu nieprawdziwych 
informacji.  
Na salę obrad wrócił radny Werner Koppe  
Pan Rożałowski – posiedzenia komisji są otwartymi również dla mediów i nie wiem 
jak media odebrały moją wypowiedź na komisji odnośnie odwołania z funkcji 
zastępcy przewodniczącego komisji –po rozmowach z Panem i na mój wniosek 
został Pan odwołany z tej funkcji – funkcje przewodniczącego jak i zastępcy mają 
pewną rangę-funkcje te są po to, aby  w krytycznych sytuacjach uzupełniać się, 
zastępować itd. - posiedzenia komisji nie mogłyby się odbywać w przypadku  gdy 
obaj są nieobecni . 
Pan Koppe - w imieniu mieszkańców Dąbrówki Górnej i radnych naszego klubu  
dziękuję  za dobrą współpracę  burmistrzowi, naczelnikom poszczególnych 
wydziałów, wszystkim którzy służyli nam  każdorazowo pomocą w załatwieniu 
różnych spraw  - składam najserdeczniejsze   życzenia noworoczne . 
Pan Bryś-  na drodze powiatowej w Żywocicach (naprzeciwko cmentarza) zostały 
zniszczone barierki –proszę przewodniczącego o przekazanie uwagi staroście  
barierki należy  przywrócić dla zachowania bezpieczeństwa w tym miejscu – składam  
wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne  
Pan Krół - sołtys wsi Dąbrówka Górna  - stwierdził, że na opiekę społeczną (m.in. na 
zasiłki) przeznaczane są zbyt duże  pieniądze(17% budżetu) - po zasiłki zgłaszają się 
nawet Ci, którzy mają nie najgorszą sytuację finansową –należy bardziej dokładnie 
weryfikować wnioski o zasiłek .    
Burmistrz Pan Kasiura - wszystkie zgłaszane uwagi są jak najbardziej cenne               
i zasadne, bo wskazują co należy zrobić, ale jest fizycznie nie możliwe, aby 
wszystkie wnioski były zrealizowane i jeszcze w jak najszybszym terminie - działamy 
w ramach określonego budżetu - proszę o wyrozumiałość, proszę też spojrzeć na to, 
co zostało zrobione-wspólnie starajmy się dążyć do takiego stanu, że dołożyliśmy 
wszystkich działań dla dobra społeczeństwa -budżet radni przyjęli, dając pewne 
narzędzie burmistrzowi do realizacji zadań dla mieszkańców gminy-będziemy 
wspólnie go realizować - dziękuję za rok  dobrej współpracy, za aktywność radnych-
proszę o uwagi ,jakiekolwiek sygnały do wydziałów, bezpośrednio do mnie ,zgłaszać 
na komisjach - życzę wszystkiego dobrego w nowym nadchodzącym 2014 roku . 
Ad.11.   
          Przewodniczący obrad Pan Rożałowski złożył wszystkim, uczestniczącym                 
w obradach rady, życzenia noworoczne, podziękował za liczne przybycie na obrady 
rady, życząc wiele  udanych inicjatyw w 2014 roku, realizacji zamierzeń, spełnienia 
marzeń, aby rok 2014 był rokiem spokoju, owocnym w zamierzone plany przy 
dostatecznym zasobie pieniężnym, aby był bezpiecznym dla mieszkańców. 
         Następnie  przewodniczący  dokonał zamknięcia XXIV  Sesji Rady Miejskiej                   
w Krapkowicach, zapraszając wszystkich na skromny poczęstunek . 
Protokołowała Elżbieta Skiba 
                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                              mgr Witold Rożałowski 
 
 
 


