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  PROTOKÓŁ NR II /2014 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
w dniu 04 grudnia 2014r. 

 
Ad.1. 

II  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, przy ul. Prudnickiej nr 7.  
Sesja rozpoczęła się o godz.14oo i zakończyła się o godz.1545 
W sesji  uczestniczyło ponad 40 osób-  uczestniczyły  osoby  zaproszone :   
Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy                  
w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi spółek 
gminnych, mieszkańcy Krapkowic 
Otwarcia II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady     
Pan Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie . 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, Ŝe w Sesji uczestniczy 20 
radnych (stan rady- 21), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
II Sesję Rady Miejskiej  Krapkowicach zwołał  Komisarz Wyborczy (postanowienie    
z dnia 2 grudnia 2014r.) wraz z porządkiem obrad (złoŜenie ślubowania przez 
burmistrza)- do porządku obrad  wprowadzono jednogłośnie  zmianę dot. 
rozszerzenia porządku  o punkty  od 3 do 13- głosowało 20 radnych.   
Porządek obrad: 
   1.  Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2.  ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza Krapkowic. 
   3.  ZłoŜenie ślubowania przez radnego  nieobecnego na I Sesji Rady Miejskiej. 
   4.  Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad - odpowiedzi w pkt.11  
         porządku obrad. 
   5.  Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji.  
   6.  Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przewodniczącego 
        Komisji.  
   7.  Wybór składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącego Komisji. 
   8.  Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i przewodniczącego  Komisji. 
   9.  Wybór składu osobowego Komisji  Doraźnej ds. Odznaczeń  i przewodniczącego  
        Komisji. 
 10.  Podjęcie uchwał w sprawach róŜnych . 
 11.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 4  porządku  obrad. 
 12.  Wolne wnioski i zapytania. 
 13.  Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Ad.2.  

ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza Krapkowic. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Stanisława Bober wręczyła Panu 
Andrzejowi Kasiurze zaświadczenie o bezpośrednim wyborze  na Burmistrza 
Krapkowic w dniu 30 listopada 2014 r., składając gratulacje . 
Pan Andrzej Kasiura  w obecności radnych Rady Miejskiej  w Krapkowicach złoŜył 
ślubowanie: 
„Obejmuj ąc urz ąd Burmistrza Krapkowic, uroczy ście ślubuj ę, Ŝe dochowam 
wierno ści prawu, a powierzony mi Urz ąd sprawowa ć będę tylko dla dobra 
publicznego i pomy ślności mieszka ńców Gminy Krapkowice.  Tak mi dopomó Ŝ 
Bóg. „ 
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Po złoŜeniu ślubowania przez Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Małkiewicz oraz Wiceprzewodniczący 
Rady  Pan Józef Brzozowski i Pan Józef Gut złoŜyli gratulacje.  
Przewodniczący  obrad wręczył insygnia  Burmistrza  Panu Andrzejowi Kasiurze. 
Burmistrz Pan Andrzej Kasiura  powiedział, iŜ dziękuje wszystkim mieszkańcom 
Gminy Krapkowice za udział w wyborach i oddane na niego  głosy, za zaufanie           
i zadeklarował, Ŝe wspólnie z zespołem dołoŜy wszelkich starań, aby   to, co będzie 
potrzebne będzie  realizowane w Gminie Krapkowice. Pan  Kasiura  złoŜył  
deklarację chęci współpracy z wszystkimi radnymi na zasadzie partnerstwa, aby 
razem patrząc na Gminę Krapkowice realizować to, czego oczekują mieszkańcy         
i aby  najbliŜsze cztery  lata współpracy były owocne i zgodne z  współrządzeniem na 
rzecz społeczeństwa. 
 
Ad.3 .Zło Ŝenie ślubowania przez radnego, nieobecnego na I Sesji Rad y 
Miejskiej w Krapkowicach. 
        
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Stanisława Bober wręczyła 
radnemu Panu Arturowi Thiel zaświadczenie o wyborze na radnego w dniu 16 
listopada 2014 r. składając gratulacje . 
Pan Artur Thiel złoŜył ślubowanie „ WIERNY  KONSTYTUCJI   I   PRAWU  
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ,  ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  RADNEGO 
SPRAWOWAĆ  GODNIE, RZETELNIE, UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO 
MOJEJ  GMINY  I  JEJ  MIESZKAŃCÓW. TAK MI DOPOMÓś BÓG.” 
 
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych nie zwi ązane z tematami  obrad- odpowiedzi         
w pkt. 11 porz ądku obrad. 
Nie zgłoszono wniosków, zapytań. 
 
Ad.5. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i p rzewodnicz ącego 
Komisji. 
Swój udział w pracy  komisji zadeklarowali  radni: 

1. Pan Kandziora       Dariusz 
2. Pan Malinowski      Andrzej 
3. Pan Mehlich            Michał 
4. Pan Orzechowski    Adam 
5. Pan Tomala            Ewald 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Rewizyjnej- 
skład komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych  
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
Pan  Małkiewicz  - zgłosił kandydaturę  radnego Pana Andrzeja Malinowskiego, 
zaznaczając, Ŝe wskazany kandydat  wykonywał powinności przewodniczącego 
komisji wzorowo w poprzedniej kadencji i jak najbardziej nadaje się do wykonywania 
tej funkcji w tej kadencji .. 
Zgłoszony wyraził  zgodę . 
Nie zgłoszono więcej kandydatur .Za kandydaturą Pana Andrzeja Malinowskiego 
głosowało  20 radnych- jednogłośnie . 
Przewodniczący obrad  odczytał Projekt uchwały Nr 1 – w sprawie wyboru składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji  poddając  pod  
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głosowanie-  uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr 
II/4/2014 
 
Ad.6.Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultu ry i Sportu  
i przewodnicz ącego Komisji. 
Swój udział w pracy  komisji zadeklarowali radni : 

1. Pan   Brzezińska      Krystyna      
2. Pani  Holinej             Adam 
3. Pan   Kandziora        Dariusz 
4. Pani  Kielar               Anna 
5. Pan   Linek               Tomasz 
6. Pan   Orzechowski   Adam 
7. Pan   Thiel                Artur 
8. Pan   Warzecha        Andrzej 
9. Pan   Zdun                Jarosław 

     10. Pan   śyłka               Ireneusz   
 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Edukacji, Kultury           
i Sportu j- skład komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych  
Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. 
Pani Brzezińska   zgłosiła kandydaturę radnej Pani  Anny Kielar.  
Zgłoszona wyraziła  zgodę . 
Pan Werner Koppe zgłosił kandydaturę radnego Pana Dariusza Kandziory, 
zaznaczając, Ŝe jest to  jego  druga kadencja bycia członkiem tej komisji, jest 
nauczycielem i jak najbardziej  jego kandydatura jest zasadna.  
Zgłoszony wyraził  zgodę . 
Więcej kandydatur nie zgłoszono . 
Za kandydaturą Pani Anny Kielar głosowało 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. 
Za kandydaturą Pana Dariusza Kandziory głosowało 7 radnych,13 wstrzymało się od 
głosu. 
W wyniku głosowania, na przewodniczącego Komisji wybrano radną Panią Annę 
Kielar .  
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz  odczytał i  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały nr 2  w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
i wyboru przewodniczącego Komisji-  uchwała przeszła jednogłośnie-  głosowało 20 
radnych-  UCHWAŁA Nr II/5/2014 
 
Ad.7. Wybór  składu  osobowego Komisji  Spraw  Społ ecznych   i wybór 
przewodnicz ącego komisji . 
Swój  udział w pracy komisji zadeklarowali radni  : 

1. Pan  Brzozowski        Józef 
2. Pani Burzyk                Marzanna 
3. Pan  Gut                     Józef 
4. Pan  Kowalczuk          Stefan 
5. Pan  Linek                  Tomasz 
6. Pan  Malinowski         Andrzej 
7. Pani Szarek                Małgorzata 
8. Pan  Warzecha           Andrzej 
9. Pan  Zdun                   Jarosław 
10. Pan  śyłka                   Ireneusz 



4 
 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy  Komisji Spraw 
Społecznych -  skład komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych 
Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Spraw Społecznych. 
Pan Gut Józef   zgłosił kandydaturę radnego  Pana  Ireneusza śyłkę .  
Zgłoszony wyraził  zgodę . 
Pani Brzezińska Krystyna  zgłosiła kandydaturę radnej Pani Szarek Małgorzaty.  
Zgłoszona nie  wyraziła  zgody. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono . 
Za kandydaturą Pana Ireneusza śyłki głosowało  17 radnych, 1 przeciwko, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący Rady odczytał  i  poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr 3          
w sprawie wyboru składu osobowego   Komisji Spraw Społecznych i wyboru 
przewodniczącego Komisji - uchwała przeszła jednogłośnie-  głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA Nr II/6/2014 
 
Ad.8.Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Fi nansów  
i przewodnicz ącego Komisji. 
Swój udział w pracy  komisji zadeklarowali radni : 

1. Pan   Bryś             Szczepan 
2. Pani  Brzezińska   Krystyna  
3. Pan   Brzozowski  Józef 
4. Pan   Burzyk          Marzanna 
5. Pan   Gut               Józef 
6. Pan   Holinej          Adam 
7. Pani  Kielar            Anna 
8. Pan   Koppe          Werner 
9. Pan   Kowalczuk   Stefan 
10. Pan   Mehlich        Michał 
11. Pani  Szarek          Małgorzata  
12. Pan   Thiel             Artur 
13.  Pan  Tomala         Ewald  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy  Komisji Gospodarki     
i Finansów- skład komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych 
Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki i Finansów. 
Pan  Thiel Artur  zgłosił kandydaturę radnego Pana  Koppe Wernera-radny 5 kadencji  
sprawował juŜ funkcję przewodniczącego  tej komisji,posiada wiedzę i doświadczenie  
Zgłoszony   wyraził  zgodę. 
Pan  Brzozowski Józef   zgłosił kandydaturę radnej  Pani  Brzezińskiej Krystyny- była 
długoletnim pedagogiem i z funkcją przewodniczącej tej komisji sobie poradzi.  
Zgłoszona wyraziła  zgodę . Więcej kandydatur nie zgłoszono 
Za kandydaturą Pana  Koppe Wernera   głosowało  9 radnych, 11 radnych 
wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych 
Za kandydaturą Pani  Brzezińskiej Krystyny  głosowało  11 radnych, 4 przeciwko, 5 
radnych wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych. 
Na przewodniczącą komisji wybrano Panią Krystynę Brzezińską. 
Przewodniczący Rady odczytał i  poddał pod głosowanie  projekt uchwały nr 4           
w sprawie wyboru składu osobowego skład Komisji Gospodarki  i Finansów i 
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przewodniczącego Komisji - uchwała przeszła jednogłośnie-  głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA Nr II/7/2014 
 
Ad.9.  Wybór składu osobowego Komisji Dora źnej ds. Odznacze ń. 
Przewodniczący rady Pan  Małkiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu 
osobowego Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń. 
Pani  Brzezińska Krystyna  zgłosiła  kandydaturę Pana Józefa Guta i Pana Józefa 
Brzozowskiego. 
Wskazani wyrazili zgodę.  
Pan Ireneusz śyłka zgłosił  kandydaturę  Pana Adama Holineja. 
Wskazany wyraził zgodę.   
Pan  Brzozowski Józef  zgłosił  kandydaturę  Pani  Krystyny Brzezińskiej i Pani Anny  
Kielar oraz  kandydaturę Pana  Ireneusza śyłki. 
Wskazani wyrazili zgodę.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy  Komisji Doraźnej ds. 
Odznaczeń- skład komisji przyjęto  przy 2 głosach wstrzymujących-  głosowało 20 
radnych. 
Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki i Finansów. 
Pan Gut Józef zgłosił kandydaturę  radnej Pani Brzezińskiej Krystyny-jest działaczką 
społeczną, była dyrektorką szkoły muzycznej. 
Zgłoszona wyraziła  zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Za kandydaturą Pani Brzezińskiej Krystyny głosowało 19 radnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym - głosowało 20 radnych . 
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5            
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń i wyboru 
przewodniczącego Komisji - uchwała przeszła  przy 19 głosach „za”, 1 głosie 
wstrzymującym- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr II/8/2014  
 
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę . 
Po przerwie. 
 
Ad.10.  Podj ęcie uchwał w sprawach ró Ŝnych. 
Przewodniczący Pan  Małkiewicz  odczytał i poddał pod głosowanie : 
Projekt uchwały Nr 6 – w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróŜy słuŜbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Pan Małkiewicz-  proponuję zmianę poprzez zwiększenie o  5%  diety  dla 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (z 75% na 80%), tym samym  pomniejszając        
o 5%  dietę  przewodniczącego Rady Miejskiej ) ze 120% na 115%)- jest to jak 
najbardziej zasadne, mając na uwadze fakt, iŜ komisja rewizyjna  w poprzedniej 
kadencji pracowała  dobrze i spotykała się dwukrotnie więcej  niŜ pozostałe komisje 
rady. 
Pan Kowalczuk- jestem za podwyŜką  dla przewodniczącego komisji, ale nie ujmując 
nic Panu- przed Panem trudne zadanie na początku- trzeba się b.wdroŜyć- wybrano 
Pana i zasłuŜył Pan na dietę- niech Pan sobie nic nie ujmuje.   
Pan Małkiewicz- jest to związane z wysokością diety w przyszłym roku-obecna kwota 
moŜe przekroczyć  tzw. próg dopuszczalny (minimalne wynagrodzenie wzrośnie)        
i dlatego podtrzymuje wniosek  o zmniejszenie o 5% i zachowanie  115 %  
najniŜszego wynagrodzenia, a dla przewodniczącego zwiększenie 0,5%                      
i zachowanie 80% wynagrodzenia . 
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Za  wnioskiem Pana Małkiewicza głosowało: 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Wniosek o zmianę projektu uchwały nr 6  przeszedł. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz - odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie  ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach-  uchwała przeszła jednogłośnie-  głosowało 
20 radnych – UCHWAŁA Nr II/9/2014 
Projekt uchwały Nr 7 -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic  
Pan Małkiewicz- na początku kadencji, radni uznali, Ŝe nie będą wnioskować            
o podwyŜszenie wynagrodzenia burmistrza, co nie zamyka drogi do zmiany 
wynagrodzenia w kolejnych miesiącach. 
Projekt został odczytany i poddany pod głosowanie -  uchwała przeszła  przy głosach 
12 „za”, 8”przeciwko”,1”wstrzymujący”-głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr 
II/10/2014 
Projekt uchwały Nr 8  – w sprawie  zmiany budŜetu gminy na 2014 rok. 
Skarbnik Miasta Pan Patej- zmiany dot. zwiększenia dochodów bieŜących o 518, 330 
tyś. zł. w tym podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 482 tyś. zł.            
o wnioski placówek oświatowych (zwiększenie wpływów ze stołówek szkolnych)          
o kwotę 36,330 tyś.zł.; po stronie wydatków bieŜących zwiększono wydatki na 
oświatę o 431 tyś. zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki 
związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 395 tyś. zł. oraz stołówki 
szkolne i przedszkolne o kwotę 36.399 tyś.zł; wydatkowanie  395 tyś.zł. jest 
podyktowane faktem przejścia od m-ca września br. 6-latków do szkół, utworzeniem 
w związku z tym 3 oddziałów, wydłuŜeniem godzin otwarcia świetlic, wydłuŜeniem 
czasu pracy w 5 przedszkolach ( związane to  z zapisem 2,5 letnich dzieci)- w lutym 
decyzją rady, przeprowadzono równieŜ remonty w placówkach oświatowych min. 
remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 4 na kwotę 330 tyś.zł. i remont dachu w PP Nr 6 
na kwotę 90 tyś.zł.- planowane w placówkach oświatowych wydatki tj.350 tyś.zł. 
(roczne) przekroczyły tę kwotę i wzrosły do kwoty 700 tyś.zł. 
Pan Brzozowski- czy  zmiany przewidują  kolejne  środki na gospodarkę odpadami 
komunalnymi 
Pan Haraf- na sesji listopadowej br. było 200 tyś.zł., a  obecnie dokładamy  82 tyś.zł. 
na które otrzymaliśmy fakturę od poprzedniego odbiorcy odpadów- obecnie został 
wyłoniony nowy odbiorca w przetargu- umowa jest zawarta od 1 grudnia 2014r. –
nowy odbiorca dał niŜszą cenę i kwoty będą o wiele niŜsze. 
Pan Kasiura-  ogłoszony przetarg  i umowa  z odbiorcą była podpisana na płacenie 
ilości ton zebranych odpadów z gminy ( cena/tona)- jeŜeli ilość zebranych odpadów 
będzie większa niŜ planowana, to będziemy musieli dołoŜyć- nie ma w umowie 
ryczałtu tylko ilość zebranych odpadów 
Pan Brzozowski- mnie interesuje czy nowej firmie będziemy teŜ dokładać pieniądze 
za wywóz odpadów    
Pan Kasiura- umowa obowiązuje od 1 grudnia 2014r.i jest z ceną niŜszą- załoŜenie 
szacowanej ilości odpadów wskazuje, Ŝe powinniśmy zmieścić się w tej kwocie, która 
była zabezpieczona- decydują tu jednak mieszkań jeŜeli wystawią więcej, to 
będziemy musieli dopłacić za kaŜdą dodatkowo zebraną ilość odpadów 
Pan Brzozowski- czy w takim razie był sens obniŜać stawkę o 1 zł 
Pan Haraf- zanim wystąpiliśmy ze Związku Czysty Region, mieliśmy zapewnienie, Ŝe 
stawka będzie niŜsza- niestety okazała się wyŜszą- obecnie, po przetargu ceny 
odbiorców były o wiele niŜsze do poprzednich-  nawet jest moŜliwość obniŜenia 
stawki w ciągu roku. 
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Pan Małkiewicz- skierował prośbę do kierowników placówek oświatowych 
składających wnioski o zmianę budŜetu, aby uzasadnienia do tych wniosków  były 
czytelne i szczegółowo opisane- tak, aby skarbnik mógł z kolei przedłoŜyć radnym 
szczegółowe uzasadnienie . 
Więcej pytań, uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady odczytał i poddał projekt uchwały Nr 8 pod głosowanie– 
uchwala przeszła jednogłośnie-  głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr II/11/2010 
Projekt uchwały Nr 9- w sprawie  wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin ”Prokado”.  
Pan Kasiura- poinformował, iŜ związek celowy został zawiązany pod koniec 90 lat      
z innymi gminami w celu zwodociągowania wiosek, co zostało juŜ wykonane- 
aktualnie związek administruje siecią wodociągową, przeprowadza remonty, 
dostarcza wodę itd. w poprzedniej kadencji delegatami z ramienia gminy byli:             
z urzędu burmistrz, radny Pan Koppe i przewodniczący rady Pan RoŜałowski- 
proponuję, aby w tej kadencji  oprócz mojej osoby byli: przewodniczący rady Pan 
Małkiewicz i radny pan Koppe, aby zachować ciągłość w związku. Zgłoszeni wyrazili 
zgodę. 
Radny Pan Gut-  zaproponował do reprezentowania gminy w związku radnego Pana 
Andrzeja Malinowskiego. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
W wyniku głosowania : za kandydaturą Pana Wernera Koppe  głosowało 9 
radnych,11 wstrzymało się od głosu”- głosowało 20 radnych;  
za kandydaturą Pana Małkiewicza głosowało 17 radnych,3 wstrzymało się od głosu- 
głosowało 20 radnych ;  
za kandydaturą Pana Andrzeja Malinowskiego głosowało 10 radnych, 5 przeciw,        
5 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych.  
Do związku gmin Prokado zostali wybrani: z urzędu Pana Andrzej Kasiura, radny 
Pan Andrzej Małkiewicz i radny Pan Andrzej  Malinowski. 
Projekt  uchwały nr 9- został odczytany i poddany pod głosowanie -  uchwała 
przeszła  przy głosach 19 „za”, 1”wstrzymujący”- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA 
Nr II/12/2014 
Projekt uchwały Nr 10-  w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Zgromadzenia 
Związku Gmin”Aqua Silesia” 
Pan Kasiura- jest to związek równieŜ zawiązany pod koniec lat 90- tych z innymi 
gminami, zajmujący się równieŜ wodociągowaniem  gmin, korzystający z środków 
pomocowych unijnych i polskich- obecnie administrujący siecią wodociągową, 
prowadzący remonty i  sprzedaŜ wody- w poprzedniej kadencji  delegatami byli:        
z urzędu burmistrz Pan Kasiura, radny Pan  Józef Brzozowski i radny Pan Krystian 
Unsner – w tej kadencji proponuję: radnego Pana  Józefa Brzozowskiego i radnego 
Dariusza Kandziorę. 
Radny Pan Jarosław Zdun zgłosił kandydaturę Pana Józefa Guta. 
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.  
Za kandydaturą Pana Józefa Brzozowskiego głosowało 16 radnych,4 wstrzymało się 
od głosu- głosowało 20 radnych. 
Za kandydaturą Pana Dariusza Kandziory głosowało 10 radnych,10 wstrzymało się 
od głosu- głosowało 20 radnych. 
Za kandydaturą Pana Józefa Gut głosowało 12 radnych, 3 przeciwko, 5 wstrzymało 
się od głosu- głosowało 20 radnych. 
Do związku  Aqua Silesia zostali wybrani: z urzędu  burmistrz Pan Andrzej  Kasiura, 
radny Pan Józef Gut i radny Pan Józef Brzozowski. 
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Projekt  uchwały nr 10- został odczytany i poddany pod głosowanie -  uchwała 
przeszła  przy głosach 15 „za”, 3 „przeciw”,2”wstrzymujące”- głosowało 20 radnych – 
UCHWAŁA Nr II/13/2014  
Projekt uchwały Nr 11- w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2011 Rady Miejskiej      
w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 
Kraina Św. Anny  
Pan Kasiura- jest to stowarzyszenie, w skład którego wchodzi  15 gmin z powiatu 
krapkowickiego i powiatu strzeleckiego- stowarzyszenie pełni rolę zarządzającą 
lokalnej grupy działania Krainy Św. Anny, z której realizowane są projekty 
infrastrukturalne i projekty przedsięwzięć samorządowców, stowarzyszeń                     
i organizacji pozarządowych-  w poprzedniej kadencji osoby reprezentujące gminę to: 
burmistrz Pan Kasiura, przewodniczący rady Pan RoŜałowski i radny Pan 
Małkiewicz-obecnie wybierana jest tylko jedna  osoba, zgodnie ze statutem 
stowarzyszenia, która będzie reprezentowała Gminę Krapkowice w tym 
stowarzyszeniu. 
Pani Brzezińska zgłosiła kandydaturę Pani Anny Kielar. Zgłoszona wyraziła zgodę.  
Pan Thiel zgłosił kandydaturę Burmistrza Pana Kasiury. Zgłoszony wyraził zgodę. 
Za kandydaturę Pani Kielar głosowało 11 radnych, 5 przeciw,4 wstrzymało się           
od głosu- głosowało 20 radnych. 
Za kandydaturą Pana Kasiury głosowało 10 radnych,10 wstrzymało się od głosu-
głosowało 20 radnych. 
Do stowarzyszenia Kraina Św. Anny  wybrano  Panią Annę Kielar. 
Projekt  uchwały nr 11- został odczytany i poddany pod głosowanie -  uchwała 
przeszła  przy głosach 17 „za”,  4 przeciwko, 3 wstrzymujące- głosowało 20 radnych 
– UCHWAŁA Nr II/14/2014 
Projekt uchwały Nr 12-  w sprawie opinii  dot. projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowic” na 
obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin.  
Pan Brzozowski- dzisiaj otrzymaliśmy projekt uchwały-  nie zapoznaliśmy się 
dokładnie z tym projektem- czy dzisiaj musi być podjęta uchwała. 
Pan Haraf- samorząd województwa przejął zadania z zakresu ustanawiania obszaru 
granic aglomeracji związku z kanalizacją sanitarną- sprawę uwaŜają jako pilną- 
wszystkie gminy, na obszarze których naleŜy wyznaczyć aglomeracje Krapkowice tj. 
Krapkowice, Gogolin Strzeleczki i Prószków muszą podjąć stosowne uchwały i 
wyznaczyć nowe obszary i granice-  taka zmiana podyktowana jest niedotrzymaniem 
wymaganych wskaźników, wynikających m.in. ze stale zmieniającej się liczby 
mieszkańców oraz z powodu przekierunkowywania spływających do tej pory ścieków 
do oczyszczalni w Krapkowicach na inne oczyszczalnie- w Gminie Krapkowice,          
z dotychczasowej aglomeracji powinny być wyłączone : Kórnica, gdzie wskaźnik 
koncentracji wynosi ok.87,1 Mk/1 km; Ściborowice-wskaźnik ok.103,2 Mk/1km i 
Pietna- wskaźnik wynosi 113,7 Mk/1km ( wskaźnik koncentracji jest mniejszy niŜ 
120Mk/1km sieci, a tereny te nie leŜą w strefach ochronnych określonych 
stosownymi przepisami)- nie oznacza to, Ŝe te miejscowości nie będą skanalizowane 
- będą z innych środków pomocowych, czy teŜ z PROW-u- -wszystkie gminy 
wchodzące w skład tej aglomeracji muszą do końca roku podjąć takie  same 
uchwały- Gogolin, Strzeleczki i Prószków zaakceptowały projekt urzędu 
wojewódzkiego-  nie podjęła jeszcze stosownej uchwały Gmina Krapkowice-              
w uzasadnieniu, które radni otrzymali, samorząd wojewódzki wskazuje  szczegółowo  
dlaczego podjęcie przez  gminy wchodzące w skład aglomeracji Krapkowice jest 
waŜnym  i koniecznym. 
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Przewodniczący obrad projekt uchwały Nr 12  odczytał  i poddał pod głosowanie -  
uchwała przeszła  przy głosach 19 „za”, 1”wstrzymującym”- głosowało 20 radnych -
UCHWAŁA Nr II/15/2015  
 
Ad.11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porz ądku obrad.  
Nie zgłoszono zapytań, wniosków w pkt.3 porządku obrad. 
Ad.12. Wolne wnioski i zapytania. 
Radny Pan Ireneusz śyłka- zaprosił  w imieniu własnym i dyrektora ŚDS na występy 
artystyczne uczestników, związane z zakończeniem projektu „Tęczowy parasol”, 
które odbędą się w dniu 10.12.2014r. w Krapkowickim Domu Kultury. 
radny Pan Stefan Kowalczuk- powiedział: ład  demokratyczny wspiera się na dwóch 
filarach zdolności do kompromisów i alternatywnej wymienności ekipy rządzącej-
godzimy się tylko na zdobycie władzy  bez rozlewu krwi- urna wyborcza zamiast kul, 
ale takŜe  na podzielenie się zdobytymi kompetencjami ze zwycięŜonymi- opozycja 
jest partnerem, a nie obiektem do wytępienia- chociaŜby po to, aby przy kolejnej 
wymianie uniknąć odwetu- słynne ”tkm” Jarosława Kaczyńskiego tak dochodzi się 
konfiskaty państwa, województwa, powiatu czy gminy. 
radny Pan Józef Gut- uczyliśmy się  demokracji  od naszych poprzedników przez 
dwadzieścia lat- oni teŜ zabierali wszystko, a jak nam się nie podobało, to odsyłali 
nas do kąta i kazali czekać na sygnał- szkoda, Ŝe Pan nie obserwował poprzednich 
rad aŜ do poprzedniej kadencji, kiedy my przejęliśmy władzę. 
radny Pan Werner Koppe-  oczywiście wygraliście wybory- zapomnieliście jednak, Ŝe 
my jesteśmy teŜ  przedstawicielami gminy-  chciałbym pogratulować motywacji 
Paniom, szczególnie Pani Kielar, która przejęła reprezentowanie burmistrza               
w stowarzyszeniu kraina św. Anny-  Ŝyczę obu Paniom  owocnej pracy-  jestem tym 
bardzo rozczarowany. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- powiedział: jesteśmy na sesji Rady Miejskiej- 
nie chciałbym Ŝeby tutaj padały takie niestosowne komentarze- zachowajmy powagę 
miejsca i klasę- Pan Kowalczuk zgłosił tu cenny komentarz   i myślę, Ŝe przez kolejne 
4 lata będziemy starali się o tym pamiętać - wybór przewodniczącego                          
i wiceprzewodniczących zapadł demokratycznie ( większością głosów radnych),  
jeszcze będziemy mieli okazję pokazać, Ŝe będziemy respektować równieŜ prawa 
mniejszości .  
Radny Pan śyłka-  składając ślubowanie powinno nam przyświecać hasło, Ŝe 
jesteśmy dla naszych mieszkańców i powinniśmy wspólnie działać dla nich, dla 
rozwoju Gminy Krapkowice. 
mieszkaniec Krapkowic Pan Mazurkiewicz- doliczyłem się 20 radnych, gdy tym 
czasem stan rady to 21 radnych- wnioskuję, jako mieszkaniec i wyborca                    
o kaŜdorazowe podanie do publicznej wiadomości  usprawiedliwienia  nieobecności 
kaŜdego radnego- my chcemy wiedzieć dlaczego radny nie uczestniczy w obradach. 
Pan Małkiewicz- na  dzisiejszych obradach nieobecny  jest  Pan Bryś Szczepan- 
rozmawiałem  telefonicznie z tym Panem- nie kaŜde  usprawiedliwienie moŜna podać 
do publicznej wiadomości- jako przewodniczący przyjąłem usprawiedliwienie Pana 
Brysia, uznając je jako zasadne. 
 
Ad.13. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  
Protokołowała E. Skiba 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                                Andrzej Małkiewicz 
 


