
 1

 
Protokół Nr IV/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 22 stycznia 2015r. 

 
 
 
Ad.1. Sprawy regulaminowe. 
 
   IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1500 i  zakończono o godz.1645 
W obradach uczestniczyło  ok.50 osób  
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym  

     od   30.12.2014 r. do 22.01.2015 r. 
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7  

      porządku obrad. 
 4.  Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 10.11.2014 r.). 
 5.  Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 10.11.2014 r.) 
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
      a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze  
            bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  
            przyległej  (projekt uchwały z dnia  16.12.2014 r.); 
      b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia  
            16.12.2014 r.); 
      c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia   

 30.12.2014 r.); 
      e) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014- 2020 ( projekt  
             uchwały z dnia 09.01.2015r.) 
      d) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  oraz urządzeń  
             kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 (projekt uchwały z dnia 08.01.2015 r.)                                                                                  
  7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 
  8. Wolne wnioski i zapytania. 
  9. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Otwarcia IV Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej   Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie .  
Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich 
biorących udział w obradach . 
Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 20 radnych (stan rady -21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji .  
Przewodniczący obrad zgłosił do porządku obrad zmianę polegającą na 
wprowadzeniu  do pkt.6 porządku  projektu nr 8 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 uchwały dzisiaj 
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przedłożony radzie ,a wczoraj omówiony na komisji- opinia prawna  jest innego 
radcy,  gdyż radca prawny urzędu nie odebrała e-maila 
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad przyjęto przy 15 głosach „za”, 1 głosie 
„przeciwko”,4 „wstrzymujących”- głosowało 20 radnych.  
Protokół z III Sesji Rady w dniu 30 grudnia 2014 r. był do wglądu w  Biurze  Rady,  na 
stronie  internetowej ,  na  sali  przed  Sesją Rady.  
Protokół przyjęto jednogłośnie  do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 
radnych.  
W tej części obrad poproszono przedstawicielkę Firmy Westmor Konsulting z 
Bondkowa o zaprezentowanie na obradach rady (wczoraj odbyła się prezentacja 
strategii na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów) Strategii Rozwoju Miasta       
i Gminy Krapkowice na lata 2014- 2020”- dokument został opracowany w 2014 roku, 
z uwzględnieniem badań ankietowanych oraz konsultacji społecznych. 
Radni nie zgłosili  do strategii pytań, uwag. 
 
Ad.2.   
           Sprawozdanie z działalno ści w okresie od 30 grudnia 2014 r. do  22 
stycznia 2015 r. przedstawił Burmistrz Krapkowic Pa n Andrzej Kasiura      
- 9.01.2015 r.- Gala Laurów Kompetencji i Umiejętności 2014 w Filharmonii Opolskiej 
z przedstawicielami kapituły i włodarzami regionu- przyznano 45 srebnych,  złotych     
i platynowych laurów, w różnych kategoriach-1 laur kryształowy- wśród laureatów 
znaleźli się również przedsiębiorcy z Gminy Krapkowice                                         
-9.01.2015 r.- 5-cio lecie Pływalni „Delfin”- można było skorzystać z darmowych 
wejściówek od godz.600 do godz.2200  na zajęcia z Aqua Aerobik, darmowych lekcji 
nauki pływania- odbyły się zawody nurkowania, zawody pływackie stylem dowolnym 
z nagrodami- pływalnię odwiedziło w tym dniu ok.500 osób      
-10.01.2015 r.-Hala Widowiskowo- Sportowa im.Wł.Piechoty-  odbyła się impreza 
charytatywna- wystąpiło 6 zespołów artystycznych- zbierano pieniądze dla dwóch 
sportowców  
-11.01.2015 r- Hala Widowiskowo- Sportowa im.Wł.Piechoty- -  I Turniej Tenisa 
Stołowego zorganizowany przez LZS Żywocice  w partnerstwie z Firmą Chespa– 
turniej miał charakter otwarty i przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych . 
-11.01.2015r- w KDK, po raz 23 zagrała Orkiestra Świątecznej Pomocy- odbyły się 
występy zespołów artystycznych, lokalnych, prowadzono aukcję- zebrano ponad 21 
tyś.zł. 
-16.0.2015 r.- w Urzędzie MiG w Krapkowicach odbyło się spotkanie z sołtysami 
poszczególnych sołectw gminy  nt. wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz  bieżących 
spraw- ustalono  terminy przeprowadzenia  wyborów  w poszczególnych sołectwach-
zarządzeniem burmistrza zostaną ogłoszone terminy Zebrań Wiejskich, na których 
nastąpi wybór sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015- 2019. 
-17.01.2015 r.- Koncert Noworoczny w KDK- wystąpili  artyści  Opery i Filharmonii 
Lwowskiej- na scenie zagościł śpiew, taniec oraz dobry humor- koncert odegrany      
w dwóch odsłonach  
-18.01.2015 r.-  Hala Widowiskowo- Sportowa im.Wł.Piechoty- Grand Prix Polskiego 
Związku Skata oraz I Grand Prix Opolskiego Związku Skata- zjechali się gracze z 
całego Śląska – to pierwsze tego typu wydarzenie w Krapkowicach- pozytywny 
odbiór zebranych gości- organizatorem turnieju był Opolski Związek Skata, którego 
prezesem jest przedsiębiorca z Krapkowic Pan Jacek Morawiec  
-19.01.2015 r.- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu rozdano stypendia sportowe dla najlepszych zawodników 
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oraz działaczy sportowych wywodzących się i działających na terenie gminy 
Krapkowice 
-rozstrzygnięto Konkurs na Świąteczna Dekorację w Mieście i Gminie Krapkowice 
2014/2015- dzisiaj miały być wręczone nagrody- nagrodzeni nie przybyli na sesję- 
nagrody zostaną im wręczone w innym terminie-  nagrodzeni zostaną zaproszeni do 
urzędu.  
Radny Pan Kowalczuk-  stwierdził, że w sprawozdaniu burmistrza brakuje  spraw 
gospodarczych- zwrócił uwagę chodnik na osiedlu Sady, który” rodził się” w bólach, 
na wielkie kałuże, które gromadzą się na dawnym przejeździe kolejowym przy  ulicy 
Kilińskiego w Otmęcie- stwierdził, że żaden z urzędników starostwa, którzy jeżdżą 
tamtędy do pracy, po kilka razy dziennie, tego nie zauważył, tylko jako emeryt musi   
w tej sprawie interweniować- reakcja była natychmiastowa i już można przejść 
bezpiecznie w tym miejscu- to są ważne zadania- należy wskazywać co się zrobiło –
są to wydarzenia roku i o nich należy mówić.  
    Sprawozdanie Burmistrza  przyjęto jednogłośnie   do zatwierdzającej wiadomości 
– głosowało  20 radnych . 
 
Ad.3.  
         Wnioski i zapytania,  nie zwi ązane  z tematami  obrad- odpowiedzi w pkt. 7  
porządku obrad 
radny Pan Malinowski- złożył na piśmie zapytanie nt. funkcjonowania Krapkowickiej 
Pływalni „Delfin” Sp. w roku 2014 i poprosił  o odpowiedź  w formie pisemnej 
Radny Pan Kowalczuk- wskazał na brak znaków w ulicy-droga na Posiłek-poprosił     
o wskazanie przepisów, które określałyby, że może wjechać w tę drogę jakimkolwiek  
sprzętem- wskazał na art. na łamach prasy lokalnej dot. poszerzenia chodnika przy 
wyjeździe z ulicy Kilińskiego na ul.3 Maja w stronę urzędu- stwierdził, że należy 
reagować na pytania, które artykułują czytelnicy na łamach prasy lokalnej, aby nie 
było później wrażenia, że ludzie interweniują, interesują się, a nie ma żadnej 
odpowiedzi ze strony władz- ludzie nie powinni myśleć, że, nadal jest tak, jak było w 
przeszłości, że władza sobie, a ludzie sobie. 
radny Pan Żyłka- wnioskował o poczynienie działań w kierunku oświetlenia  kolejnych 
zbyt ciemnych przejść dla pieszych ( dwa przejścia zostały oświetlone w 2014 roku). 
 
Ad.4. 
         Uchwalenie bud żetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały         
z dnia 10.11.2014 r.). 
Projekt budżetu gminy na 2015 rok Burmistrz przedłożył do RIO w Opolu i radnym 
Rady Miejskiej w Krapkowicach w ustawowym  terminie - do 15 listopada  2014r.. 
Radni, budżet na 2015 rok analizowali na wszystkich komisjach w dniach 19, 20 i 21 
stycznia 2015r., przed Sesją Rady, akceptując pozytywnie.  
Skarbnik Pan Patej- przedłożył radnym opinię Składu Orzekającego RIO w Opolu: 
o przedłożonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały budżetowej Gminy  
Krapkowice na 2015 rok, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej, jak również opinię  o możliwości sfinansowania deficytu określonego        
w projekcie uchwały budżetowej. 
Skarbnik Pan Patej- przedłożył autopoprawkę do projektu budżetu na 2015 rok-  w 
ramach autopoprawki nie ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków oraz deficytu 
budżetu. Zmianie ulega plan wydatków projektu pn. „Gimnazjalny Inkubator 
Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
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edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego”. Program ten wszedł do realizacji w 2014 
roku, jednak ze względu na opóźnienie procedury przetargowej nie wydatkowane 
zostały wszystkie środki przewidziane w planie na 2014 rok. Zachodzi konieczność 
zwiększenia planu na 2015 rok o kwotę 138.350 zł do wysokości 479.200 zł. Środki 
te zabezpieczono z planu wydatków pozostających do dyspozycji na remonty w 
szkołach i przedszkolach. Plan wydatków w przedszkolach (rozdział 80104) 
zmniejszono o 74.350 zł, natomiast plan wydatków w gimnazjach (rozdział 80110) 
zmniejszono o 70.000 zł. Zabezpieczono również środki w planie wydatków w 
ramach projektu w grupie wydatkowej „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w 
wysokości 6.000 zł.  
Autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Krapkowice na rok 2015 r. radni przyjęli 
jednogłośnie- głosowało 20 radnych . 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wraz z autopoprawką- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrIV/24/2015 
 
Ad.5.  
      Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej ( projekt uchwały z dnia 
10.11.2014 r.) 
Skarbnik Pan Patej- przedłożył autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej-  - ramach autopoprawki nie ulegają zmianie kwoty 
dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu. Zmianie ulega plan wydatków projektu 
pn. „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Program ten wszedł do realizacji 
w 2014 roku, jednak ze względu na opóźnienie procedury przetargowej nie 
wydatkowane zostały wszystkie środki przewidziane w planie na 2014 rok. Zachodzi 
konieczność zwiększenia planu na 2015 rok o kwotę 138.350 zł do wysokości 
479.200 zł. Tym samym wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej 
powyższe zmiany w grupie zadań bieżących. Planowany okres realizacji projektu: od 
01.01.2014 do 31.07.2015 r. Wartość projektu wynosi 577.550 zł. 
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej radni 
przyjęli jednogłośnie- głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  wraz z autopoprawką- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrIV/25/2015 
 
Ad.6. 
    Przewodniczący obrad przedstawił pakiet projektów uchwał, które zostały 
odczytane i kolejno poddane pod głosowanie- przed sesją projekty uchwał omówiono 
szczegółowo na posiedzeniach komisji resortowych rady.       
Projekty uchwał w sprawie: 
      a) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bez- 
          przetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  
          przyległej( projekt uchwały z dnia  16.12.2014 r.)  
Burmistrz Pan Kasiura- powiedział, że właściciel działki nr 207 w Steblowie zwrócił 
się z pismem o sprzedaż  sąsiedniej działki nr 206/5, która stanowi wąski pas gruntu 
wzdłuż i przylega do działki wnioskodawcy- działki tej samodzielnie nie można 
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zagospodarować i dlatego też proponujemy wyznaczyć działkę do sprzedaży jako 
działkę uzupełniającą  celem poprawienia warunków zagospodarowania działki 
sąsiedniej . 
- uchwała została przyjęta  jednogłośnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA 
NRIV/26/2015 
      b) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały   
          z dnia  16.12.2014 r.)  
Burmistrz Pan Kasiura- powiedział, że wystąpiono w dniu 6 lutego 2014 r. z pismem 
do Starosty Krapkowickiego, reprezentującego Skarb Państwa o darowiznę 
przedmiotowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,                   
z przeznaczeniem na cele publiczne związane z drogami, zabytkami i terenami 
rekreacyjno- sportowymi- zarządzeniem nr 80/14 z dnia 11.06.2014r. Wojewoda 
Opolski wyraził zgodę na  dokonanie darowizny tych nieruchomości na rzecz Gminy 
Krapkowice, o czym Starostwo pismem z dnia 3.12.2014r. poinformowało Gminę 
Krapkowice, dlatego też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały 
- uchwała została przyjęta  jednogłośnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA 
NRIV/27/2015 
      c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały  
z dnia  30.12.2014 r.)  
Burmistrz Pan Kasiura- powiedział, że właściciel lokalu mieszkalnego przy ulicy 
Fabrycznej 5/2 w Krapkowicach wyraził wolę darowania Gminie Krapkowice 
przedmiotowej nieruchomości jako ”rekompensatę” za umieszczenie                            
i współfinansowanie pobytu w DPS Anna w Krapkowicach i dlatego zachodzi 
potrzeba podjęcia niniejszej uchwały 
- uchwała została przyjęta  jednogłośnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA 
NRIV/28/2015 
      e) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014- 2020  
          ( projekt  uchwały z dnia 09.01.2015r.)  
Burmistrz Pan Kasiura- dokument został opracowany w 2014 roku z uwzględnieniem 
badań ankietowych oraz konsultacji społecznych- dokument ten został uzgodniony      
z treścią „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku”, Strategią 
Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008-2013 i projektem Strategii 
Aglomeracji Opolskiej na lata 2014- 2020”- strategia stanowi ważny dokument           
w procesie aplikowania gminy po środki zewnętrzne- taki dokument powinien być      
w każdym samorządzie, wskazujący główne cele poprzez realizację własnych 
gminnych zadań i poprzez wskazywanie  innych inicjatyw gospodarczych 
społecznych  
Radny Pan Zdun- złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad 
rady do ponownego omówienia  na komisjach- na wczorajszej komisji nie 
dyskutowano nad strategią. 
Radny Pan Kowalczuk-  złożył wniosek przeciwny tj. przyjąć dzisiaj strategię, gdyż 
została omówiona na wczorajszej komisji przez projektantów i dzisiaj na sesji- jest to 
ważny dokument dla gminy- strategia przyczyni się do rozwoju gminy i przyciągnie 
inwestorów- nie ma co tego opóźniać. 
Pan radny Mehlich-  poparł wniosek Pana Kowalczuka, stwierdzając, że wczoraj, 
strategia została szczegółowo omówiona i nie widzi potrzeby wycofywania projektu 
uchwały do ponownego omówienia. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- zaproponował  przesunięcie terminu   
uchwalenia strategii, tak, aby mieszkańcy biorący udział w konsultacjach 
społecznych, mogli zobaczyć ostateczną formę strategii, która wczoraj została 
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zaproponowana na komisji i dzisiaj na sesji- na komisji projekt- jest to ważny 
dokument, opracowanie jego kosztowało 20 tyś.zł., mieszkańcy powinni zgłosić 
swoje uwagi- przedłużenie  uchwalenia o 1 miesiąc nie stanowi żadnego problemu- 
zasadne jest podanie do konsultacji. 
Burmistrz Pan Kasiura-  nad strategią pracowano cały ubiegły rok 2014- strategia 
była poddana konsultacjom społecznym, a radni mieli dużo czasu na zapoznanie się 
z jej treścią- nie zgłoszono jakiegokolwiek wniosku, uwag do strategii- ponowne 
poddawanie dokumentu konsultacjom społecznym znacznie spowolni realizację 
zamierzonych celów- poza tym aktualizacji strategii można dokonywać na bieżąco, 
gdyż zgodnie z prawem trzeba będzie  utworzyć programy sektorowe konkretyzujące 
wszystkie zamiary- po uchwaleniu, w każdej chwili strategia może być aktualizowana. 
Radny Pan Żyłka- radny Pan Zdun zaproponował wycofanie  projektu z dzisiejszego 
porządku do ponownego omówienia na komisjach- wczoraj, na komisji strategię 
omówiono  i nie pamiętam, aby  padło jakiekolwiek pytanie na ten temat ze strony 
radnych tzn.że wszyscy projekt zaakceptowali.  
Przewodniczący obrad ogłosił  5 min.  przerwę. 
Po przerwie. 
Przewodniczący obrad poddał wniosek radnego Pana Zduna pod głosowanie- 
wniosek nie przeszedł- 4 głosy”za”,14”przeciwko”, 2 głosy „wstrzymujące- głosowało 
20 radnych. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014- 2020”- uchwała przeszła 
przy 16 głosach ”za”, 4 głosach „wstrzymujących”-  głosowało 20 radnych – 
UCHWAŁA NRIV/29/2015  
       d) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
          oraz urządzeń   kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 (projekt uchwały z dnia  
          08.01.2015 r.)  
Burmistrz Pan Kasiura- plan wieloletni zakłada m.in. wysokość nakładów 
inwestycyjnych dokonywanych przez Spółkę „WiK” w najbliższych latach:  inwestycje 
w usługi wodociągowe w 2015 r.- 620 tyś.zł., w 2016 r.- 640 tyś.zł., w 2017 r- 640 tyś. 
zł; inwestycje w usługi kanalizacyjne w 2015r.- 1,4 mln.zł., w 2016 r.-550 tyś.zł.,        
w 2017r.- 400 tyś.zł. 
Uchwała przeszła jednogłośnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA NRIV/30/2015  
      e) zmiana 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 uchwały z dnia 21 stycznia 2015r ,wprowadzony do 
dzisiejszego 
          porządku obrad).  
Radny Pan Żyłka- wzorem poprzednich lat wszystkie projekty uchwał powinny 
przechodzić przez komisje – to jest bardzo ważny projekt, a dopiero dzisiaj go 
otrzymujemy- zatwierdziliśmy już budżet, a dopiero teraz ten projekt- czy prawidłowo 
została zachowana kolejność- czy RIO nie odrzuci nam tego projektu 
Radny Pan Malinowski-  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz-  kolejność nie ma tu znaczenia- do 10 marca 
jest czas, aby organa gminy dostosowały budżet do nowych zasad i przedstawiły 
swoje plany inwestycyjne i remontowe-    wprowadzony do uchwały załącznik (wzór 
nr 8- tabela) tj. wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach  gminnych 
doprowadzi do większej przejrzystości w planowaniu i realizowaniu wydatków 
inwestycyjnych w danym roku budżetowym- tu będą wykazane zadania  inwestycyjne 
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ora zadania remontowe na drogach gminnych  oraz kwoty wydatków na roboty 
cząstkowe i planowane kwoty na  zadania inwestycyjne- w tych wyborach 
(jednomandatowe) odpowiedzialność radnego została całkowicie zdefiniowana           
i wyborca bardziej dokładnie będzie patrzył na działalność radnego-  wprowadzenie 
załącznika nr 8  spowoduje, że nie będzie sprzeczek, zostaną ustalone priorytety- 
realizacja zadań nie będzie uzależniona od siły przebicia- będzie to uporządkowane, 
a mieszkańcy będą widzieli zadania w BIP- działalność burmistrza nie będzie 
skrępowana-  dopiero dzisiaj projekt uchwały na sesję, gdyż nie otrzymaliśmy 
pełnych wyjaśnień wykazu zadań w dziale 600 tj. zadań do realizacji- nie mieliśmy 
pełnych informacji aby dokonać analizy budżetu. 
Radny Pan Brzozowski-  odpowiedź na nasze pismo skierowane do burmistrza 
(wykaz zadań do realizacji) było podstawą do analizy budżetu- nie było pełnej 
odpowiedzi- na komisji okazało się , że odpowiedź jest błędna- pieniądze ok.1 mln.zł. 
nadal pozostają w paragrafie Zakup usług  remontowych-pieniądze zostały już 
rozdysponowane, albo dopiero będą- na komisjach powinniśmy zdecydować, co 
będzie priorytetem, jakie to będą zadania i ile na nie wydamy. 
Burmistrz Pan Kasiura- wczoraj dopiero przedstawiono nam projekt, z którym nie 
zapoznaliśmy się szczegółowo- całe finanse publiczne są przejrzyste i transparentne- 
jako burmistrz podejmuję decyzje w sprawie wydatków  bieżących i skoro jest to 
zastrzeżone  do moich kompetencji, to wcale to nie świadczy  o tym, że  robię to nie 
transparentnie i nie przejrzyście- ten paragraf, to cała działalność- nie tylko 
inwestycje- to są remonty cząstkowe, awarie, utrzymanie studzienek, sygnalizacji 
świetlnej, interwencje itd.- to właśnie stanowi kwotę ok.1 mln.zł- tego nie da się od 
razu określić kwotowo. 
Radny Pan Kowalczuk- dewizą Bismarka było, żeby polityki i kiełbasy nie robić 
publicznie- na komisjach zachowujemy się pięknie i przykładnie, a na sesji stajemy 
się widoczni- mamy dużo do powiedzenia-mówimy o paragrafie 600”drogi i chodniki”, 
a więc każdy chce coś uszczknąć dla siebie- burmistrz powinien  to umiejętnie 
sprzedawać i wówczas żadna opozycja nie będzie miała o co się przyczepić. 
Skarbnik Pan Patej-  dostosowanie uchwały budżetowej na 2015 rok w terminie do 
10 marca  do założeń projektu uchwały o wykazie zadań  budzi wątpliwości- paragraf 
1 mówi o procedurze uchwalania budżetu- budżet już mamy uchwalony i co potem 
dopiero wykaz zadań. 
Pan Koppe- stwierdził, że radni nie znają uchwały nr III/12/2010, a wprowadzają do 
niej zmianę- najpierw należało zapoznać radnych z tą uchwałą, a dopiero potem 
dokonywać zmiany- RIO na pewno uchwałę odrzuci- jeżeli przyjmiemy tą zmianę, to 
musimy zmienić cały budżet. 
Radny Pan Kowalczuk- zaproponował, aby ten rok uczynić rokiem przejściowym i 
jeszcze w tym roku nie wprowadzać w życie tej zmiany- wczoraj zwróciłem uwagę na 
fakt wycofania przez przewodniczącego rady projektu uchwały w sprawie 
desygnowania do Stowarzyszenia Kraina Św. Anna, chociaż  była omówiona mogła 
być podjęta- dzisiaj z uporem na szybko wprowadza się projekt nie omówiony 
szczegółowo-jest to ważny projekt uchwały. . 
Pan Małkiewicz- projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radcę 
prawnego  i trzymam się tej opinii- radnym, którzy przyczynili się do powstania tego 
projektu zależy na tym, aby nie tracić ani jednego roku- kadencja to tylko cztery lata, 
jak odpuścimy ten rok, to zostanie nam tylko trzy lata- projekt o desygnowaniu do 
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny wycofałem z porządku obrad, gdyż otrzymałem ze 
stowarzyszenia  informację, że walne zgromadzenie stowarzyszenia odbędzie się 
dopiero za miesiąc. 
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Burmistrz Pan Kasiura- co do wykazu zadań inwestycyjnych nie mam zastrzeżeń- 
podzielenie jednak tego zadania może w skrajnym przypadku doprowadzić do 
naruszenia dyscypliny budżetowej i uniemożliwi sprawne przesunięcie  środków 
finansowych w momencie  braku funduszy na realizację jakiegokolwiek zadania - 
jeżeli radni, mówiąc kolokwialnie, chcą patrzeć burmistrzowi na ręce, to idąc za 
głosem radnego Pana Kowalczuka, przy sprawozdaniu na sesji, będę  mówił ile 
zadań zostało z tego paragrafu  remontowego wydane- będziecie Państwo mogli 
kontrolować, czy były to jakieś zadania niepotrzebne- możemy sprawdzić przez 
pewien czas, jakie środki z tego miliona, którego nie starczy na realizację dużych 
zadań, będą wydane- zgodnie z zasadą transparentności i przejrzystości  będę 
Państwu przedkładał takie informacje- wg. przedstawionego wzoru będzie 
przygotowany wykaz remontów cząstkowych oraz propozycja zadań, nad którymi 
odbędzie się dyskusja.  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w 
sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przeszła przy 7 
głosach ”za”, 6 głosach ”przeciw”, 7 głosach wstrzymujących”- głosowało 20 radnych 
- UCHWAŁA NRIV/31/2015  
 
 Ad. 7. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku  obrad udzielili: 
Burmistrz Pan Kasiura 
- pismem udzielimy odpowiedzi na wniosek pisemny radnego Pana Andrzeja 
Malinowskiego( pływalnia Delfin) i radnego Pana Stefana Kowalczuka( podstawa 
prawna odnośnie nośności drogi-Posiłek), został przyjęty budżet i zadanie budowy 
drogi do terenów inwestycyjnych- droga na Posiłek- po przebudowie tej drogi 
zastanowimy się nad wprowadzeniem oznakowania tej drogi; 
-pozostały jeszcze do doświetlenia 3 przejścia dla pieszych- chcielibyśmy 
wygospodarować z puli dostępnej na to zadanie  w 2015 roku i wykonać                    
przynajmniej 1 oświetlenie, ale jeżeli będzie szansa, to nawet trzy doświetlenia;  
- poszerzenie wyjazdu w kier. ul. Kilińskiego (koło tzw. buta) to kwestia pieniędzy       
i priorytetów zadań- wstępnie przygotujemy projekt, aby bezpiecznie był przejezdny 
ten odcinek- powyższe do rozważenia i uzgodnienia  
 
 Ad.8   
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący Pan Małkiewicz- rozważyć zlecenie wydzielenia gruntu przy ulicy 
Kilińskiego pod garaże (lasek) w kierunku przejścia kolejowego- pozyskałoby się       
w ten sposób 60 garaży- gmina może sprzedaż teren pod budowę garaży, bądź 
wybudować garaże i je sprzedać z zyskiem.                                                                                                                                 
Radny Pan Kowalczuk- idea dobra, ale należałoby najpierw zacząć od tego czy 
dostaniemy decyzję od starosty na wycinkę drzew (nie wszystkie drzewa są chore)- 
to że starosta kocha Krapkowice, to nie znaczy, że kocha ludzi mieszkających           
w Krapkowicach- tu należy ostrożnie postępować, tu powinny być zachowane 
wszelkie procedury itd.- najpierw to  straż miejska powinna zająć się sprawą 
parkowania  tu samochodów- kierowcy parkują na chodnikach i trudno jest przejść. 
Zastępca Burmistrza Pan Haraf- to jest teren przylegający do istniejących garaży- są 
to działki nie wydzielone- tu jest wspólnota, teren ma wielu właścicieli( ok.60) ,mogą 
nie wyrazić zgody przy pozwoleniu na budowę - wystarczy, że tylko jeden nie wyrazi 
zgody i nie będą tu mogły powstać garaże. 
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Pan Małkiewicz- należy zwrócić się z zapytaniem  do starosty o wycinkę drzew w tym 
miejscu, a do  użytkowników  istniejących garaży o zgodę na budowę dalszych 
garaży w ich sąsiedztwie.     
Pan Król- należy bardzo dokładnie  rozważyć zasadność ustawiania znaków 
drogowych ograniczających tonaż na Posiłku- tą drogą dojeżdżają ciężkim sprzętem 
rolnicy do swoich pól- jeżeli miałyby tu takie znaki być to z napisem za wyjątkiem 
mieszkańców i rolników.  
Pan Haraf-  takie znaki nie muszą być stawiane- lasy państwowe powinny zgłosić do 
gminy o pozwolenie  wjazdu samochodów ciężarowych  na ta drogę, oczywiście  za 
odpłatnością- szczegółowa informacja w tym zakresie zostanie sporządzona na 
piśmie. 
Pan Kowalczuk-   na skrzyżowaniu, przy Banku Śląskim znajdują się studzienki  
telekomunikacyjne, a wkoło studzienek obrywa się kostka podbruku- należy nakazać 
właścicielowi studzienek podniesienie studzienek i wykonanie ich obramowania. 
Sołtys Gwoździc Pan Czapluk-  studzienek w takim stanie technicznym jest wiele na 
innych ulicach  i nie są odnawiane, co utrudnia jazdę tymi ulicami. Pan Czapluk 
zwrócił się z prośbą do radnych o nie zmienianie planu zadań remontu dróg i 
chodników  i kontynuowanie zadań przyjętych przez byłą radę do kontynuacji przez 
nową radę- są to zadania priorytetowe, od wielu lat „czekające” na realizację- szkoda 
czasu-ustalanie nowego planu, to kolejne 1,5 roku zwłoki. Czy rada ma jakiś wpływ 
na wysokość cen paliw stosowanych na stacjach paliw w Krapkowicach- w innych 
gminach te ceny są   o wiele niższe. 
Radny Pan Bryś- należy interweniować w zakładzie energetycznym odnośnie 
włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego- oświetlenie wieczorem powinno być     
o 0,5 godz. włączane później, a rano o 0,5 godz. wyłączane  szybciej. 
Radny pan Koppe- wnioskował o wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy 
szkole w Dąbrówce Górnej, wybudowanego przez Fundację Ludolfa von Konig            
i Odnowę Wsi Dąbrówka Górna. 
Pan Małkiewicz- poinformował  o propozycji  zorganizowania szkolenia dla radnych 
gminnych i powiatowych, w Starostwie Krapkowickim- koszty szkolenia będą 
rozłożone jednakowo, po obu stronach- koszt dwudniowego szkolenia to 7 tyś.zł.- 
szkolenie planowane jest w dniach 10 i 11 lutego, w ramach komisji połączonych-
pozostaje jeszcze kwestia odprowadzenia podatku- dla 1 radnego stanowi to koszt 
30 zł. 
Radny Pan Kowalczuk- o wiele taniej byłoby gdyby szkolenie przeprowadził radca 
prawny urzędu. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- koszt  szkolenia dwudniowego nie jest duży  
i raz na 4 lata na własne szkolenie możemy zapłacić, to jest   dla dobrego 
funkcjonowania rady- szkolenie poprowadzi osoba z zewnątrz, specjalista z dużym 
doświadczeniem . 
 Ad.9.  
Zakończenia IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący obrad Pan 
Andrzej Małkiewicz. 
 
Protokołowała: Elżbieta Skiba 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                       Andrzej Małkiewicz 
 
 


