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Protokół Nr V/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 26 lutego 2015r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe. 
 
   V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, 
ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1500 i  zakończono o godz.1640 
W obradach uczestniczyło  ok.50 osób. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym  
      od  22 .01.2015 r. do 26.02.2015 r. 
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 14  

 porządku obrad. 
 4.  Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania  
      Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania 
      Narkomanii 
 5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych na 2015 rok (projekt uchwały nr 1 z dnia 05.02.2015 r.) 
 6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (projekt 
      uchwały nr 2  z dnia 05.02.2015 r.)  
 7. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015  
      rok (projekt uchwały Nr 3 z dnia 05.02.2015 r.) 
 8. Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2014 z realizacji w Gminie Krapkowice Programu 
      wspierania Rodziny na lata 2013-2015. 
 9. Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2015 rok. 
10. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2015 rok 
11. Informacja nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem  
      Nieruchomości 
12. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na 
      terenie gminy Krapkowice 
13. Podjęcie uchwał: 
      1) Projekt uchwały Nr 4  w sprawie ustalenie wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
          podróŜy słuŜbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 
          12.02.2015 r) 
      2) Projekt uchwały Nr 5  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 
          (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.) 
      3) Projekt uchwały Nr 6  w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego 
          obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych 
          na dzień 10 maja 2015 r. (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.) 
      4) Projekt uchwały Nr 7  w sprawie wyraŜenia woli zawarcia umowy o doradztwo 
          metodyczny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych  
          przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia 06.02.2015 r.)  
      5) Projekt uchwały Nr 8  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej  
          w Krapkowicach z dnia 27 października.2004 r. w sprawie określenia  tygodniowego 
          obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów,  
          doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy  
          obowiązki określone dla stanowisk o roŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
          godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
          Krapkowice (projekt uchwały z dnia  12.02.2015 r.)   
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       6) Projekt uchwały Nr 9  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli  
           publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice ( projekt uchwały z dnia  
           11.02.2015 r.) 
       7) Projekt uchwały Nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej  
           w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia poboru podatków  
           w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt 
           uchwały z dnia 11.02.2015 r.)  
       8) Projekt uchwały Nr 11  w sprawie opłaty prolongacyjnej (projekt uchwały z dnia 
           11.02.2015 r.) 
       9) Projekt uchwały Nr 12  w sprawie zmiany budŜetu Gminy Krapkowice na 2015 
           rok (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.) 
     10) Projekt uchwały Nr 13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt  
           uchwały z dnia 12.02.2015 r.) 
     11) Projekt uchwały Nr 14  w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
           zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 20.01.2015r.) 
     12) Projekt uchwały Nr 15  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości  
           zabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z dnia 27.01.2015 r.) 
     13) Projekt uchwały Nr 16  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  
           ds. komunalizacji mienia gminy (projekt uchwały z dnia 28.01.2015 r.) 
     14) Projekt uchwały Nr 17  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości  
           niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką  
           Specjalną Strefą Ekonomiczną (projekt uchwały z dnia 06.02.2015 r.)   
     15) Projekt uchwały Nr 18  w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie 
           nieruchomości (projekt uchwały z dnia 11.02.2015 r.)  
     16) Projekt uchwały Nr 19  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
           bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
           Krapkowice na rok 2015” (projekt uchwały z dnia 09.02.2015 r.) 
     17) Projekt uchwały Nr 20  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej  
           w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji  
           celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice  
           (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.) 
     18) Projekt uchwały Nr 21  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2008 Rady Miejskiej  
           w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do  
           Stowarzyszenia Kraina Św. Anny (projekt uchwały z dnia 15.01.2015 r.) 
     19) Projekt uchwały Nr 22  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
           zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej  
           w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 09.02.2015 r.) 
     20) Projekt uchwały Nr 23  w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
           w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice (projekt  
           uchwały z dnia 09.02.2015 r.) 
     21) Projekt uchwały Nr 24  w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego  
           pod nazwą Związek Gmin „Aqua Silesia” (projekt uchwały z dnia 09.02.2015 r.)  
14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 
15. Wolne wnioski i zapytania .     
16. Zakończenie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Otwarcia V Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie .  
Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich 
biorących udział w obradach rady. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  Ŝe w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 21 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji .  
Protokół z IV Sesji Rady z dnia 22 stycznia 2015 r. był do wglądu w  Biurze  Rady,  
na stronie  internetowej ,  na  sali  przed  Sesją Rady.  
Protokół przyjęto jednogłośnie  do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych.  
Przewodniczący przywitał i pogratulował nowo wybranemu sołtysowi sołectwa 
Dąbrówka Górna, Panu Damianowi Kluczny. 
Następnie poinformował o waŜnych wydarzeniach, w których uczestniczyli radni           
i przewodniczący RM: 
- 10.02. i 11.02.2015 r.- odbyło się szkolenie radnych w Sali obrad Starostwa 
Powiatowego  w Krapkowicach- szkolenie przeprowadzone przez eksperta prawa 
samorządowego Panią Ewę Bosy- w szkoleniu uczestniczyło 14 radnych 
- 10.02. 2015 r. - odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Kórnica dot. 
planowanej inwestycji związanej z budową farmy wiatrowej- byłem organizatorem 
spotkania- w spotkaniu uczestniczyli zastępcy przewodniczącego RM, 
przewodniczący komisji, kilku radnych oraz Sekretarz Miasta- w spotkaniu, 
uczestniczyło równieŜ  ok. 50 mieszkańców. 
- 16.02. 2015 r.- odbyło się spotkanie z właścicielem firmy MebloSoft nt. planowanej 
inwestycji w gminie- w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Krapkowic, Zastępca 
Burmistrza,  Przewodniczący RM, Zastępca Przewodniczącego RM Pan Józef 
Brzozowski, Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów Pani Krystyna 
Brzozowska . 
- 19.02. 2015 r.- odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami/handlowcami, którzy  
prowadzą swoją działalność na krapkowickim targu- spotkanie dot. omówienia 
istniejących tam problemów tj. m.in. zadaszeń, które są w nieciekawym stanie- 
poprosiliśmy kierownictwo urzędu o przygotowanie szacunków i kosztorysów- 
zastanawiamy się na ile moŜna pomóc tym przedsiębiorcom. 
Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały Nr 25 w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz policji 
w 2015 roku- projekt uchwały został przedstawiony oraz omówiony na posiedzeniach 
komisji- wystąpił równieŜ  o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr 8          
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 
października.2004 r. w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych         
oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk  o roŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych    
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Krapkowice- temat 
omawiany na komisji Edukacji, Kultury i Sportu i pozytywnie zaopiniowany ale według 
informacji z Ministerstwa Oświaty nie ma wystarczających podstaw prawnych do 
przyjęcia przez gminy tego typu aktu prawnego- róŜne sądy administracyjne róŜnie 
podchodzą do tego tematu- po wewnętrzne naleŜy  regulować zgodnie z kodeksem 
pracy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszą zmianę tj. wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały nr 25 
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 
radnych. 
Następnie poddał pod głosowanie drugą zmianę tj. wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały nr 8 (pkt 5) 
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Wycofanie projektu uchwały z porządku obrad przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 
radnych 
 
Ad.2.   
           Sprawozdanie z działalno ści w okresie od 22 stycznia 2015 r. do 26 
lutego 2015 r. przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura 
- 24.01.2015r.- odbyło się zebranie roczne- sprawozdawcze  OSP Steblów                
z udziałem Burmistrza oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
- 26.01.2015r - spotkanie w Opolu z posłami, przedstawicielami RZGW                                   
i Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Wodnej nt. ustawy prawo wodne oraz 
implikacji- wprowadzone zmiany  spowodują przede wszystkim lepsze  korzystanie    
z rzeki Odry oraz lepsze  zarządzanie zlewniami Odry i Wisły- zamiast Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej   mają powstać dwa zarządy zlewni rzeki Odry i Wisły- 
według przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji oraz instytucji skupionych 
na sprawach Ŝeglugi na rz. Odra moŜe przynieść  dosyć negatywny skutek na jakość 
tej Ŝeglugi, poniewaŜ są przewidziane znaczące podwyŜki opłat za korzystanie           
z infrastruktury- uzgodniliśmy, Ŝe będziemy wspierać posłów skupionych w grupie 
„Przyjaciół Odry”, w tym, aby zapisy ustawy zostały właściwie zmienione- ustawa ta  
wprowadza równieŜ zmiany w sprawach cieków śródlądowych, melioracji 
podstawowych-  zadania, którymi obecnie zajmują się spółki wodne, będą zadaniami 
własnymi gminy- od 1 stycznia 2016 roku (jeŜeli nie będzie Ŝadnych zmian) to gmina 
będzie odpowiedzialna za wszystkie cieki na terenie gminy i zobowiązana będzie  do 
wprowadzenia odpowiedniej opłaty za korzystanie z tych cieków- jesienią pewne akty 
prawne zostaną juŜ przygotowane. 
- 28.01.2015 r.- spotkanie w ramach Aglomeracji Opolskiej z Dyrektorem Panem 
Początkiem, na którym omawiano wstępny harmonogram naborów do środków 
aglomeracji oraz wstępny projekt porozumienia z Zarządem Województwa, w którym 
mamy się zobowiązać do osiągniecia odpowiednich wskaźników, celów, które mamy 
w 2018 i w 2023 roku osiągnąć- naleŜy wykazać się skutecznością wydatkowania 
środków pienięŜnych 
- 03.02.2015 r.- rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej oświetloną posesję  w Gminie 
Krapkowice- w tym roku udział wzięły cztery gospodarstwa domowe- naleŜy zmienić 
formułę tego konkursu, tak aby zachęcić wszystkich mieszkańców do uczestnictwa     
i szerzej rozpropagować w terminie duŜo wcześniej  poprzedzającym święta BoŜego 
Narodzenia. 
- 05.02.2015 r.- jubileusz 50- lecia poŜycia małŜeńskiego- tradycyjnie                         
uroczystość odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy- chcielibyśmy, aby 
następne wręczanie nagród jubileuszowych odbyło się w KDK z programem 
artystycznym, tak aby ta rocznica była bardziej uświetniona   
- 05.02.2015 r.- na Krapkowickim Rynku, po raz kolejny odbył się polonez 
maturzystów z powiatu krapkowickiego 
- 06. 02. 2015 r.-  w Opolu posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – omawiano bezpieczeństwo na drogach; inwestycje, które Krajowa 
Dyrekcja Dróg i Autostrad ma podejmować w kolejnych latach - potwierdzono, Ŝe 
przebudowa drogi 416 w Pietnej będzie realizowana w tym roku- zwrócono równieŜ 
uwagę na stan techniczny innych dróg, zwłaszcza ulicy Prudnickiej 
- 07.02.2015 r.- jubileusz stulecia mieszkanki Krapkowic Pani Nagaby- z tej okazji 
odbyła się msza św. w kościele pw. Ducha Św oraz uroczystość w restauracji 
Tawerna w Otmęcie- przybyło wiele gości oraz pracownicy instytucji- w imieniu 
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mieszkańców złoŜyłem Ŝyczenia oraz wręczyłem symboliczną basztę wraz                
z kwiatami 
- 07.02.2015 r.- odbył się turniej LZS-ów na Hali Sportowej im. Wł. Piechoty w trzech 
kategoriach: trampkarzy, juniorów, seniorów, w dwóch kategoriach najlepsi okazali 
się zawodnicy LZS-u Dąbrówka Górna- gratulacje dla radnego Pana Artura Thiela 
- 10.02.2015 r. – odbyło się spotkanie w Kórnicy nt. wiatraków- spotkanie, które 
raczej  nie przyniosło Ŝadnego konkretnego rozstrzygnięcia- zostały przedstawione 
argumenty obu stron- firma przedstawiła, Ŝe zamierzenia, które proponuje są zgodne 
z prawem i nie skutkują ujemnie dla zdrowia mieszkańców - w związku z tym, iŜ rada 
przyjmuje plan zagospodarowania przestrzennego, został złoŜony wniosek                 
o wyznaczenie strefy ochronnej- będziemy musieli się nad tym zastanowić i zobaczyć 
czy takie zapisy moŜna wprowadzić do planu zagospodarowania przestrzennego 
- 11.02.2015 r. – odprawa w Komendzie Powiatowej Policji i podsumowanie roku 
2014 
- 15.02.2015 r. – turniej halowy piłki noŜnej juniorów o puchar Burmistrza Krapkowic- 
wzięło udział 8 druŜyn- widać, Ŝe hala jest dobrze wykorzystywana i cieszy się dobrą 
opinią korzystających 
- 16.02.2015 r. – spotkanie z firmą MebloSoft- przedstawiono plany rozwoju firmy- to 
jest kontynuacja tego, na co juŜ rada rok temu wyraŜała zgodę czyli na zamianę 
gruntów gminnych z gruntami prywatnymi, tak aby te grunty za firmą były gruntami 
gminnymi- następnie odbył się przetarg i jesienią firma MebloSoft nabyła grunty                                                     
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego na działalność 
gospodarczą- następny etap to decyzja o budowie powierzchni produkcyjnej, 
magazynowej- przedstawiono tematy związane z tym przedsięwzięciem- na wniosek 
firmy przystąpimy do zamiany plany zagospodarowania przestrzennego- jest temat 
wyznaczenia nowej drogi do działki, na której powstanie nowy zakład- moŜemy 
podtrzymać stanowisko, Ŝe jakakolwiek moŜliwa pomoc ze strony gminy Krapkowice 
będzie udzielana- zakres inwestycji jest duŜy- mówi się o 200 nowych miejscach 
pracy- na warunki krapkowickie jest to bardzo duŜa i warta wsparcia inwestycja. 
- 18.02.2015 r. - spotkanie z przedsiębiorcami opolskiej izby gospodarczej , oddział 
Krapkowice  
-18.02.2015 r. - konferencja zorganizowana przez NTO i Politechnikę Opolską w spr. 
„Jak moŜe wyglądać Polska, gdy skończą się środki europejskie”- zaznaczono 
koniczność wydawania środków europejskich na zadania, które będą przynosiły 
korzyść po zakończeniu dotowania inwestycji ze środków europejskich- temat 
omawiany na przykładzie Portugalii – przedstawiono dwa rankingi- złota lista 
dynamicznych przedsiębiorstw z woj. Opolskiego- na czele rankingu Złota Setka 
2014-Tygrysy Opolskiej Gospodarki, firma Chespa-  na czele drugiego rankingu 
znalazła się firma Śląskie Kruszywa Naturalne- dzisiaj pojawiło się sprostowanie, iŜ 
popełniono błąd w metodologii i ten ranking wygrała firma GóraŜdŜe S.A 
- 20.02.2015- spotkanie z przedsiębiorcami w Rogowie Opolskim- było ponad 30 
przedsiębiorców- przedstawialiśmy sprawy związane z budŜetem gminy na rok 2015, 
z potencjalnymi planami inwestycyjnymi na lata następne jak równieŜ moŜliwości 
pozyskania środków europejskich- następnie odbyła się  dyskusja oraz pytania na 
róŜne tematy- takie spotkania z przedsiębiorcami będziemy chcieli robić przynajmniej 
raz w kwartale, w róŜnych zakresach tematycznych- najbliŜsze takie spotkanie jutro  
o godz.1600 w KDK  dot. środków europejskich dostępnych w następnej siedmiolatce- 
zapraszam wszystkich zainteresowanych  
21.02.2015r.- zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP w Dąbrowce Górnej  



 6

- 21.02.2015 r.- końcowy turniej o puchar Burmistrza Krapkowic w Futsalu druŜyn 
młodzieŜowych na Hali widowiskowo-sportowej im. Wł. Piechoty w Otmęcie   
-22.02.2015r.- kolejna Otmęcka Liga Futsalu o Puchar Ligii OLF- puchar Ligii wygrała 
„Chespa” 
- prowadzone są  spotkania z potencjalnymi inwestorami przy strefie Dąbrówka 
Górna – te spotkania powinny zakończyć się pozytywnie- na dzisiejszej sesji 
przedłoŜono  do zatwierdzenia uchwałę w sprawie zgody na sprzedaŜ części terenu 
w Strefie- teren naleŜy do gminy Krapkowice- inne tematy w trakcie rozmów-
prowadzone są negocjacje 
- podpisano umowę z ANR w sprawie przekazania środków na opracowanie 
dokumentacji i budowę kanalizacji do Ligoty Krapkowickiej- warunek jest jeden, aby 
realizacja  nastąpiła w ciągu jednego roku- jest dalszy ciąg porządkowania spraw 
związanych z wyzbywaniem się majątku ANR na rzecz rolników, przedsiębiorstw 
prywatnych, samorządowców- pieniądze na kanalizację otrzymamy- zobowiązaliśmy 
się równieŜ na przejęcie dwóch mieszkań  z lokatorami, tak aby sprawy majątkowe 
ANR były w gminie uporządkowane 
Do sprawozdania z działalności burmistrza pytania i uwagi zgłosili: 
Pani Brzezińska-   juŜ wcześniej, głosami poprzedniej rady, burmistrz powinien 
ustosunkować się do sprawy wiatraków w Kórnicy-  nowa rada nie powinna 
podejmować decyzji w tej kwestii 
Pan Małkiewicz- rada tej kadencji nie uczestniczyła od początku  w sprawie 
związanej z budową farm wiatrakowych w Kórnicy- burmistrz winien zlecić 
ekspertyzę, zaproponować rozwiązanie- nie wyobraŜam sobie, aby radni 
podejmowali decyzję w tej sprawie, po  jednym czy dwóch spotkaniach- burmistrz 
powinien przedstawić radnym stanowisko w tej sprawie  
Burmistrz Pan Kasiura- poprzednia rada podjęła pozytywne uchwalenie studium 
zagospodarowania przestrzennego- taka moŜliwość w Kórnicy została wprowadzona- 
przystąpiliśmy do zmian planu zagospodarowania przestrzennego- procedura nie 
została jeszcze zakończona- plan zagospodarowania zatwierdza rada- dopóki 
procedura analiz, ocen  nie zostanie zakończona, to rada nie jest władna do 
przyjęcia lub nie przyjęcia takich zmian- jeŜeli coś nie jest zabronione prawem, to jest 
dozwolone i tak jest w przypadku wiatraków w Kórnicy, gdyŜ nie ma zapisów w planie 
nie zezwalających  
Pan Małkiewicz- w tym przypadku rada powinna otrzymać od burmistrza opinię        
w sprawie zachowania odpowiedniej odległości farm wiatrowych od zabudowań- rada 
podejmie decyzję, ale nie chciałaby, aby ta decyzja  zasłaniałaby zdanie (opinię) 
burmistrza w tej sprawie- jeŜeli rada będzie mieć taką opinię, to wówczas podejmie 
decyzję.  
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, przedstawione przez burmistrza 
przyjęto jednogłośni do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 21 radnych . 
 
Ad.3.  
           Wnioski i zapytania,  nie zwi ązane  z tematami  obrad- odpowiedzi w pkt. 
14  porządku obrad 
Pan Brzozowski-  stwierdził, iŜ nie otrzymał  odpowiedzi na wniosek  zgłoszony na 
sesji grudniowej nt. wykazu imiennego osób i liczby wyjazdów krajowych                    
i zagranicznych do miast partnerskich. 
Pan Małkiewicz- jakie  ma  plany burmistrz w zakresie polityki informacyjnej gminy  
Pan Koppe- przystąpić, jeszcze w tym roku, do realizacji zadania  polegającego na 
dostosowaniu mostu kolejowego do ruchu  samochodowego . 
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Ad.4.  
     Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji progra mów gminnych: Profilaktyki  
i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych;  Przeciwdziałania P rzemocy  
w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii ( w załączeniu do protokołu) 

PowyŜszą informację przedłoŜyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                   
w Krapkowicach Pani Marlena Kornaś. Informacje omówiono szczegółowo na 
posiedzeniach komisji, przed sesja rady. 

Informacje przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- glosowało 
21 radnych . 
 
Ad.5. 6. 7. 
 Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i R ozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok; Przeciwdziałani a narkomanii na 2015 
rok; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 r ok 
Programy przyjęto poprzez podjęcie kolejno uchwał:   
Projekt uchwały Nr 1-  w  sprawie przyjęcia  gminnego programu profilaktyki              
i rozwiązywania problemów alkoholowych  na rok 2015 stanowiącego część  
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na 
lata 2011-2015- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrV/32/2015 
Projekt uchwały Nr 2- w sprawie  przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2015 r. stanowiącego część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na 
lata 2011-2015- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych-UCHWAŁA 
NrV/33/2015 
Projekt uchwały Nr 3 - w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2015 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrV/34/2015 
 
Ad. 8.  
 Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2014 z realizacj i Programu  
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Krapk owice( w załączeniu do 
protokołu). 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
 
Ad.9. 

Zatwierdzenie Programu działalno ści kulturalnych Gminy Krapkowice na 
2015 rok( w załączeniu do protokołu) 
Program powyŜszy przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 
21 radnych.  
 
Ad.10. 
      Przyjęcie do realizacji Planu zada ń gospodarczych Gminy Krapkowice 
na  2015 rok (w załączeniu do protokołu). 
      Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- 22 stycznia 2015r.na sesji, radni podjęli 
uchwałę w sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy oraz rodzaju                         
i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budŜetu,  
wprowadzając załącznik nr 8 określający zadania inwestycyjne i remontowe w dwóch 
tabelach- uchwała była jak najbardziej prawidłowa, ale RIO zakwestionowało, 
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uchylając & 2 uchwały mówiący, iŜ organy gminy dostosują uchwałę budŜetową na 
2015 rok do postanowień § 1 uchwały w terminie do 10 marca 2015 rok- niestety 
mieszkańcy będą musieli jeszcze rok czekać-z dokumentacji, którą widziałem 
okazuje się, Ŝe Skarbnik  juŜ po uchwaleniu uchwały, zwrócił się o opinię do radcy 
prawnego właśnie w kontekście § 2 uchwały, który to został uchylony przez RIO- nie 
pytam jak powstała taka inicjatywa, jednak uwaŜam, skoro tak się stało, aby 
burmistrz w tym roku ten załącznik potraktował pilotaŜowo, jako ćwiczenie i  zwrócił 
się do radnych o wspólne ustalenie   zadań,  które  w tym roku powinny być 
realizowane. w gminie. 
Pan Kasiura- nie mamy nic do ukrycia- takie plany zadań były przez lata wspólnie 
zatwierdzane do realizacji, za wyjątkiem zeszłego roku, gdzie komisja gospodarki nie 
podjęła decyzji w kwestii zatwierdzenia listy zadań do realizacji , cedując decyzje na 
burmistrza- ten załącznik tylko nadaje  inną  formę, przy realizacji trudniejszą, gdyŜ 
przy kaŜdej zgodzie będzie wymagana decyzja rady i zwoływanie sesji 
nadzwyczajnych- będziemy mówić na kaŜdej komisji, co zostało zrobione, co będzie 
zrobione- jeŜeli ten załącznik wejdzie w Ŝycie od następnego roku, to rada bierze na 
siebie odpowiedzialność odnośnie kaŜdego remontu, który z tych pieniędzy naleŜy 
realizować- na sesji gdzie zatwierdzono tę uchwałę, zwracaliśmy wspólnie z 
mecenas uwagę na fakt, Ŝe ten paragraf moŜe być zakwestionowany, ale 
przewodniczący rady stwierdził, Ŝe projekt uchwały został dobrze przygotowany pod 
kątem formalnym i zatwierdzony przez innego radcę prawnego- mieszkańcy gminy 
nie mają czego się obawiać, czy teŜ bać- zadania będą kontynuowane i zatwierdzane 
przez radę. 
Pan Małkiewicz- ta tabelka nie będzie wyczerpywała całej puli funduszy na remonty- 
tam będzie punkt z kwotą zabezpieczającą nagłe  i nieprzewidziane naprawy, czy teŜ 
awarie i nie będzie wymagane zwoływanie sesji- taka lista pilotaŜowa powinna 
obowiązywać juŜ w tym roku . 
Plan zadań gospodarczych do realizacji w 2015 roku przyjęto przy 1 głosie 
wstrzymującym- głosowało 21 radnych . 
 
Ad.11.  

Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania 
gminnym zasobem nieruchomo ści ( informacja w załączeniu do protokołu) 

Informację przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 
21 radnych. 

 
Ad. 12. 
 Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalen ia regulaminu             
o utrzymaniu czysto ści i porz ądku na terenie Gminy Krapkowice ( informacja       
w załączeniu do protokołu) 
Informację przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych. 
 
Ad. 13. 
 Podjęcie uchwał: 
 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: 
1) Projekt uchwały Nr 4 w sprawie ustalenie wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
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podróŜy słuŜbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Obrady opuścił radny Szczepan Bryś. 
Pan Małkiewicz- projekt uchwały omówiono szczegółowo na wszystkich komisjach, 
przed dzisiejsza sesją- projekt nie wnosi zmian w wys. diet, a tylko zmiany                 
w sposobie ich naliczania- odnośnie podwyŜszania diet uznaliśmy, Ŝe do końca 
kadencji nie będziemy jej podnosić- co roku wzrasta najniŜsza krajowa i aby uniknąć 
wprowadzania co roku zmian naleŜy wprowadzić inną  metodę naliczania tj. od kwoty 
bazowej wyszczególnionej w uchwale budŜetowej, która wynosi 1 766,66 zł- 
przedłoŜony dzisiaj  projekt uchwały zawiera opinie radcy prawnego, wykreślono § 4 
(pierwotnie wprowadzony) dot. kary regulaminowej od uchylania się od głosowania 
na sesjach.  
Pan Kowalczuk- na komisji, przed sesją byłem za przyjęciem uchwały w formie 
przedstawionej, ale po głębszej analizie stwierdziłem, Ŝe mamy tu do czynienia tylko 
z 1 osobą, którą dosięgnąłby zapis w § 3 ust.1 pkt.8 uchwały- ta osoba, to zasłuŜony 
samorządowiec, dobry działacz i organizator, ale niestety  zadeklarował się tylko do 
jednej komisji-niczego nie kontestuje, ale chyba najbardziej panu przewodniczącemu 
przysługiwała ta inicjatywa uchwałodawcza- proszę wycofać ten zapis, a Pan Bryś na 
pewno zgłosi swój akces do pracy w drugiej komisji.  
Pan Małkiewicz- jeŜeli robimy róŜnice w wys. diet dla przypisanych funkcji w radzie 
m.in. dla przewodniczącego komisji, v-ce przewodniczących itd., to te róŜnice 
powinny być zastosowane równieŜ w odniesieniu do radnego- -zapis ten  nie jest 
skierowany bezpośrednio do Pana Brysia- został ten zapis wprowadzony do uchwały 
jako zasada i reguluje nasze zaangaŜowanie w radzie- zachęcam radnego  Brysia   
do zapisania się do pracy w drugiej komisji- chciałem nadmienić, Ŝe radny Pan 
Szczepan Bryś został wytypowany do odznaczenia KrzyŜem Zasługi,  jako  aktywny, 
zasłuŜony radny, pełniący funkcję radnego powyŜej 4 kadencji- z wnioskiem 
wystąpiono  na apel Prezydenta RP o uhonorowanie odznaczeniami państwowymi 
zasłuŜonych działaczy samorządowych w związku z 25 rocznicą odroczenia 
samorządu terytorialnego (pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 10 
lutego 2015r.)- typowanym do takiego odznaczenia jest teŜ radny Pan Werner 
Koppe. 
Pan Koppe- w statucie gminy jest zapis, Ŝe obniŜenie diety moŜe nastąpić tylko         
w przypadku uchylania się radnego od obowiązku wykonywania mandatu radnego , o 
co moŜe wystąpić  przewodniczący rady- nie wiem skąd znalazł się zapis o obniŜeniu 
diety w związku z przynaleŜnością  tylko do jednej komisji- chyba Pan panie 
przewodniczący to wymyślił                                    
Pan Koppe- (1) wnioskował o zmianę zapisu §7 w projekcie uchwały, poprzez 
dodanie wyrazu ”i dla jednej komisji”. 
Pan Kowalczuk- (2) wnioskował o wykreślenie z § 3 projektu uchwały  całkowicie   
punktu 8   
Oba wnioski,  poddano kolejno  pod głosowanie: 
(1)- 6 radnych”za”,13 radnych”przeciw”,1 radny „wstrzymał się od głosu”- głosowało 
20 radnych-  zmiany zapisu §7 nie dokonano. 
(2)- 5 radnych”za”,15 radnych ”przeciw”- głosowało 20 radnych- usunięcia pkt.8 z § 8 
projektu uchwały nie dokonano. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zwrotu podróŜy słuŜbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach-
uchwała przeszła  głosami: 17”za”,2”przeciw”,1 wstrzymujący”- głosowało 20 radnych 
– UCHWAŁ Nr V/35 /2015 
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Pan Kowalczuk- mając na uwadze zapis w Statucie Gminy tj.§51 pkt.8 wnoszę 
uwagę, stwierdzając, Ŝe  z przyczyn moralnych i społecznych nie zgadzam się           
z pozostawieniem w uchwale zapisu dot. obniŜenia diety dla radnego, będącego  
członkiem jednej komisji (§3 ust.1.pkt.8)       
 2) Projekt uchwały Nr 5 w sprawie  zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  
  - uchwała została przyjęta  jednogłośnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA NR 
V/36/2015 
3) Projekt uchwały Nr 6 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice 
odrębnego obwodu głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r (projekt uchwały z dnia 12.02.2015 r.) 
- uchwała została przyjęta  jednogłośnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA NR 
V/37/2015 
4) Projekt uchwały Nr 7 w sprawie wyraŜenia woli zawarcia umowy o doradztwo 
metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice 
-uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/38/2015 
5) Projekt Nr 9 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę  Krapkowice  
Przewodniczący obrad Pan Andrzej Małkiewicz- projekt omówiony szczegółowo  na 
komisji edukacji- kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
gminę Krapkowice zostały ustalone na podstawie przeprowadzonych konsultacji 
społecznych( ankiet rodziców) w okresie od 27.01.2015r. do 12.02.2015r., których 
przedmiotem było wskazanie co najmniej sześciu kryteriów rekrutacji do przedszkoli 
prowadzonych przez gminę, jak równieŜ na podstawie opinii dyrektorów placówek-     
-uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/39/2015 
6) Projekt uchwały Nr 10 w  sprawie zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia poboru 
podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/40/2015 
7) Projekt uchwały Nr 11 w sprawie opłaty prolongacyjnej - uchwała została przyjęta 
jednogłośnie – głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR V/41/2015 
8) Projekt uchwały Nr 12 w sprawie zmiany budŜetu Gminy Krapkowice na 2015 rok   
Skarbnik Miasta Pan Ryszard Patej- przewodniczący RM otrzymał ujednoliconą 
wersję zmian budŜetowych 
Przewodniczący RM Pan Andrzej Małkiewicz- projekt uchwały omawiany                                 
i uzasadniany przez Skarbnika Miasta na kaŜdym posiedzeniu komisji. 
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/42/2015 
9) Projekt uchwały Nr 13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/43/2015         
11) Projekt uchwały Nr 14  w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 
przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/44/2015 
12) Projekt uchwały Nr 15  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
zabudowanej w drodze przetargu  
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- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/45/2015 
13) Projekt uchwały Nr 16  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.  
 komunalizacji mienia gminy  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/46/2015 
14) Projekt uchwały Nr 17  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości  
niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką  
Specjalną Strefą Ekonomiczną . 
Naczelnik Wydz. GGR Pan Alfred Szewczyk- na terenie objętym strefą ekonomiczną, 
znajduje się działka, która stanowi własność gminy, a która została z mocy prawa 
przejęta, w chwili kiedy były wydzielane na tym terenie drogi- w tej chwili jest 
potencjalny inwestor, który jest zainteresowany działkami przyległymi do tej 
nieruchomości gminnej, a stanowią własność skarbu państwa, agencji nieruchomości 
rolnych- istnieje moŜliwość, aby gmina Krapkowice zbyła ta działkę w drodze 
bezprzetargowej na rzecz zarządzającego strefą- działka ze względu na jej kształt                     
i wielkość nie moŜe być samodzielnie zagospodarowana 
Burmistrz Pan Andrzej Kasiura- te dwie działki są w mocnym kręgu zainteresowania 
firmy z branŜy logistycznej, która w tym roku chce juŜ rozpocząć inwestycję                         
i zakończyć z początkiem przyszłego roku. 
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/47/2015 
15) Projekt uchwały Nr 18  w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/48/2015 
16) Projekt uchwały Nr 19  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice na rok 2015”  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/49/2015 
17) Projekt uchwały Nr 20  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej  
 w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji  
 celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce w Gminie 
 Krapkowice  
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/50/2015 
18) Projekt uchwały Nr 21  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2008 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do  
Stowarzyszenia Kraina Św. Anny  
Przewodniczący RM Andrzej Małkiewicz- w związku z rezygnacją delegata, który 
został wybrany na sesji grudniowej, rada zobowiązana jest wybrać innego delegata 
Pan Koppe- zapytał o powody rezygnacji? 
Przewodniczący RM Pan Andrzej Małkiewicz- Pani Kielar rezygnuje z przyczyn 
osobistych    i nie uzasadnia tej decyzji- nie musimy znać powodów rezygnacji- jeŜeli 
Pani Anna Kielar nie chce się podzielić tą informacją to nie moŜemy jej do tego 
zmusić  
Pan Kowalczuk- uwaŜam, Ŝe nie trzeba informować jeŜeli uznam, Ŝe ze względów 
nie wiadomych, zrezygnuję z funkcji radnego- natomiast jeśli się podejmuję funkcji     
w radzie to jednak  wypadałoby- Panie Przewodniczący zaczyna się taka „huśtawka” 
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bo dopiero wczoraj Pan Kulikowski powiedział wyraźnie jak zachował się 
nieodpowiednio Pan RoŜałowski wobec Państwa Morawiec oraz Pana  
Kulikowskiego, a Pan juŜ dzisiaj stosuje „Ŝe nie musi”- to Pani Anna powinna 
zdecydować i odpowiedzieć nie Pan- uwaŜam, Ŝe jeśli się podejmuje takiej funkcji, to 
dwa słowa naleŜy powiedzieć- pójdę dalej- czy pomału „zachłysnęliście się” 
funkcjami i pomału  będziecie  je oddawać? 
Przewodniczący RM Andrzej Małkiewicz- nie stosuję metod innych 
przewodniczących rady- radna Pani Anna Kielar została zapytana i osobiście 
powiedziała, Ŝe nie chce udzielić wyjaśnień- ja nie mogę jej zmusić do tego. 
Pani Anna Kielar- zostałam wezwana do odpowiedzi przez Pana Kowalczuka,             
w związku z tym odpowiem iŜ jest to moja indywidualna decyzja- przedstawiłam ją na 
piśmie Przewodniczącemu RM, w związku z tym proszę się udać do Biura RM             
i proszę się dowiedzieć-  rezygnacja związana jest z uczestnictwem w dwóch 
komisjach- jestem związana ze sprawami dotyczącymi odznaczeń, sportu- mam 
bardzo duŜo obowiązków i uwaŜałam, Ŝe jest to dla mnie za duŜo 
Przewodniczący RM Andrzej Małkiewicz- za chwilę przystąpimy do głosowania- 
poproszę o zgłaszanie kandydatur- jeŜeli zostanie zgłoszona więcej niŜ jedna 
kandydatura to głosować będziemy w następujący sposób: kto jest za pierwszym 
kandydatem, kto jest za drugim kandydatem, kto się wstrzymał.- taka metoda 
głosowania zostanie przyjęta 
Pan Thiel- w czasie ostatniego wyboru  delegata do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny 
zaproponowałem kandydaturę Burmistrza Krapkowice- wtedy Pani Anna Kielar nie 
wyraziła sprzeciwu- teraz, po miesiącu czasu okazało się, Ŝe Pani Anna ma wiele 
obowiązków i dlatego rezygnuje- a teraz mamy proponować ponownie kandydaturę 
Pana Burmistrza, który wtedy był „nie chciany” a teraz będzie „chciany” 
Przewodniczący RM Pan Andrzej Małkiewicz- ja nie wiem jaką kandydaturę Pan 
zaproponuje. 
Pan Artur Thiel- juŜ Ŝadnej chyba kandydatury nie zaproponuję- wtedy 
zaproponowałem i kandydatura przepadła- zadecydowaliście większością Ŝe 
delegatem ma być ktoś inny. 
Przewodniczący RM Pan Andrzej Małkiewicz- którą kadencję jest juŜ pan radnym 
Pan Thiel- drugą kadencję 
Przewodniczący RM Andrzej Małkiewicz- a Pani Anna Kielar pierwszy raz                    
i w momencie podejmowania tej decyzji nie miała tak szerokiego obrazu, jaki Pan ma 
dzisiaj. 
Pan Brzozowski- w imieniu klubu radnych Komitetu Wyborczego Macieja Sonika, 
zgłaszam kandydaturę Pana Józefa Guta- jest juŜ radnym czwartą kadencję i będzie 
tę funkcję pełnił naleŜycie. Zgłoszony wyraził zgodę. 
Pan śyłka zgłosił kandydaturę Burmistrza Pana Kasiury- w Stowarzyszeniu Kraina 
Św Anny są rozpatrywane projekty oraz sprawy waŜne dla gmin- dlatego uwaŜam, iŜ 
obecność burmistrza w tym stowarzyszeniu byłaby waŜna. Zgłoszony wyraził zgodę 
Pan Malinowski-  czy w kwestii samego głosowania jesteśmy zobligowani głosować 
tylko przy  jednej kandydaturze?- jeŜeli ja uwaŜam, Ŝe wszystkie zgłoszone 
kandydatury są właściwe,  to czy ja mogę za wszystkimi kandydaturami głosować tj. 
dwukrotnie bądź trzykrotnie 
Mecenas Pani Wernika Puciato- dziś z panem przewodniczącym omawialiśmy dwie 
dopuszczalne metody głosowania- jedna polega na tym, Ŝe jeŜeli mamy dwie 
kandydatury, to pierwsza z nich jest głosowana i jeŜeli uzyska ona większość, to nie 
ma potrzeby głosowania nad drugą kandydaturą- druga moŜliwość, która równieŜ jest 
dopuszczalna w doktrynie, to ta, którą wybrał Pan Przewodniczący tj. obie 
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kandydatury są równocześnie przegłosowywane- ta kandydatura, która uzyska 
większość, jest tą która przechodzi- w związku z tym, propozycja głosowania 
przedstawiona przez Pana Malinowskiego nie kwalifikuje się do Ŝadnej metody 
głosowania- trzeba opowiedzieć się za jednym kandydatem poniewaŜ mamy tylko 
jedno miejsce do obsadzenia- gdyby tych miejsc było więcej to moŜna oddać więcej 
głosów 
Przewodniczący RM Andrzej Małkiewicz- proszę pamiętać, Ŝe w wyborach 
prezydenckich, głosy oddane na dwóch kandydatów są nie waŜne 
Pan Andrzej Malinowski- owszem, ale na wyborach prezydenckich odbywa się jedno 
głosowanie. 
Mecenas Pani Wernika Puciato- przy wyborze pierwszej metody głosowania 
tj.głosujemy za jednym kandydatem i on by przeszedł to drugie głosowanie juŜ by się 
nie odbyło- zawsze jest jedno 
Przewodniczący RM Pan Andrzej Małkiewicz- jeŜeli pierwszy kandydat otrzyma 
większą liczbę głosów to on przechodzi to nie podejmuje się głosowania na drugą 
kandydaturą- ja proponuję głosować nad obiema kandydaturami. 
Za kandydaturą Pana Józefa Guta głosowało 11 radnych- za kandydaturą Pana 
Andrzeja Kasiury głosowało 9 radnych- głosowało 20 radnych 
Projekt uchwały nr 21 został odczytany i poddany pod głosowanie- uchwała przeszła 
przy głosach: 12 „za”, 6 „przeciw”  2 „wstrzymujących”- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NR V/51/2015  
19) Projekt uchwały Nr 22  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy 
Opolskiej w Krapkowicach  
Burmistrz Pan Andrzej Kasiura- jest to sprawa, która była przekazywana                            
w sprawozdaniu Burmistrza i Przewodniczącego RM- Pan Marcin Martynowski 
zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego,  w związku z inwestycją związaną z budową  zakładu produkcji 
mebli tapicerowanych- w dawnym planie jest działka, którą nabył od gminy 
Krapkowice i sklasyfikowana jako droga- inwestor chce, aby działka ta była 
przeznaczona pod budownictwo przemysłowe- myślę, Ŝe przy zmianie tego planu 
zaistnieje potrzeba wyznaczenia nowego układu drogowego do powstałej inwestycji- 
po przyjęciu tego planu będziemy starali się pomóc takŜe w realizacji dojazdu do 
nowo powstałego zakładu pracy w tej części Krapkowic 
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/52/2015 
20) Projekt uchwały Nr 23  w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Krapkowice  
Prezes Spół WiK Pan Jerzy Delewicz- obowiązek o przedkładaniu wniosku                           
o zatwierdzenie taryf wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę- te taryfy 
obowiązują przez kolejnych 12 miesięcy- przygotowywane są szczegółowe 
kalkulacje, oparte o koszty jakie ponosi spółka- koszty te muszą być pokryte               
z przychodów za dostawę wody i odbioru ścieków- zgodnie z tą kalkulacją, kwota 
dostawy wody została obniŜona, natomiast w kwocie za odbiór ścieków nastąpił 
wzrost. 
Przewodniczący RM Pan Andrzej Małkiewicz – dla odbiorców indywidualnych stawka 
wody pozostaje bez zmian- obniŜka dotyczy tylko odbiorców zbiorowych  
Prezes Spółki Pan Delewicz- tak- została obniŜona o 3 grosze stawka wody dla 
działalności gospodarczej- z kalkulacji wynika, iŜ stawki się wyrównują- jeŜeli chodzi 
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o ścieki, to główna przyczyna wzrostu cen związana jest z prowadzonymi przez 
spółkę inwestycjami- my od 3 lata inwestujemy ok 3,5 mln zł w rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej- to się łączy z powstawaniem kosztów tj. amortyzacja i podatek od 
nieruchomości (2% od wartości inwestycji)- dodatkowym czynnikiem wzrostu cen jest 
wzrost kosztów energii oraz odejście Gminy Gogolin  od dostawy wody - przychody                    
z tytułu tej hurtowej dostawy ścieków pozwalały na obniŜenie części kosztów stałych, 
które spółka ponosi- teraz te koszt zostały przeniesione na pozostałych dostawców 
czyli na Gminę Krapkowice- myślę, Ŝe pomimo wzrostu amortyzacji, kosztów 
podatkowych i kosztów związanych z opłatami za umieszczanie urządzeń obcych            
w drogach to podwyŜka wyszła nie duŜa bo jest w granicach 4%. 
Pan Malinowski- zapytał, czy gmina bądź spółka WiK ma wpływ, na cenę 
odprowadzania ścieków, tak aby  nie były one non stop podnoszone? 
Prezes Spółki WiK Jerzy Delewicz- my jesteśmy spółką, która zbiera ścieki                           
i odprowadza je na oczyszczalnię spółki Biokrap, która jest oddzielną firmą- my tam 
mamy określoną stawkę na poziomie 2,55 zł za kaŜdy metr zrzuconych ścieków-                   
a wpływ na ceny ma częściowy właściciel spółki czyli Rada Nadzorcza, w której są 
przedstawiciele Gminy Krapkowice- w 50% właścicielem spółki jest Gmina 
Krapkowice a w 50% firma Metsa Tissue 
Projekt uchwały nr 23 został odczytany i poddany pod głosowanie- uchwała przeszła 
przy głosach: 11 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujących”- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NR V/53/2015  
21) Projekt uchwały Nr 24  w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku 
międzygminnego pod nazwą Związek Gmin „Aqua Silesia” 
Pan Werner Koppe- chciałbym zapytać delegatów, co takiego się stało, Ŝe trzeba 
przenieść siedzibę związku do miejscowości Głogówek? 
Pan Brzozowski- przewodniczącym Związku został Burmistrz Głogówka- aby mógł on 
mieć stałą kontrolę nad związkiem, przeniesiono siedzibę- do tej pory takŜe były 
stosowano takie praktyki tj. najpierw siedziba związku mieściła się w Głogówku- 
następnie wybrano na przewodniczącego związku Pana Kurpielę i siedzibę 
przeniesiono do Walec- obecnie znów siedziba powraca do Głogówka. 
- uchwała została przyjęta jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NR 
V/54/2015 
22) Projekt uchwały Nr 25  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 
Policji w roku 2015 
Pan śyłka- poinformował, iŜ na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w/w  projekt 
uchwały  został bardzo dokładnie omówiony w kwestach społecznych – na tym 
posiedzeniu swoją opinię  temat działań Policji  wyraził Zastępca Burmistrza– ja 
takŜe odczytałem na forum komisji list, którego adresatem był mieszkaniec Pan 
Rudner- stwierdziliśmy, jako komisja Spraw Społecznych, Ŝe opiniujemy pozytywnie 
ten projekt uchwały ale chcemy,  aby w umowie z  Policją były zaznaczone miejsca, 
w których patrol policji byłaby wzmoŜona ( wszystkie place zabaw, szczególnie 
Gagarina, park koło starostwa itp.)- mamy taką moŜliwość w przypadku przekazania 
pieniędzy i chcemy wiedzieć na co te pieniądze ”idą”. 
-uchwała przeszła przy 18 głosach ”za” i 2 głosach „wstrzymujących”- głosowało 20 
radnych-UCHWAŁA NrV/55/2015 
 
Ad. 14 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku  obrad udzielili: 
Sekretarz Miasta Pan Brol 
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- informacja nt. wykazu imiennego osób i liczby wyjazdów krajowych i zagranicznych 
do m. partnerskich  jest przygotowana i jak najszybciej zostanie dostarczona 
radnemu Panu Brzozowskiemu  
Burmistrz Pan Kasiura 
- polityka informacyjna gminy jest rzetelna i chcemy aby dalej taka była i jak 
najszersza o prowadzonych inwestycjach, remontach i bieŜących zadaniach, co teŜ 
jest ogłaszane na stronie  urzędu i na BIP- wcześniej mieszkańcy   o wielu rzeczach 
nie wiedzieli i to chcemy zmienić, aby takie informacje były dostępne dla 
mieszkańców gminy- rozwaŜałem wydanie wersji papierowej ale nie podjąłem 
jeszcze decyzji- ewentualne przyjęcie takiej wersji na pewno nie byłoby droŜsze 
aniŜeli umieszczanie informacji gminnych za odpłatnością na łamach gazety lokalnej- 
radni o podjętej decyzji na pewno zostaną poinformowani- radni sami powinni to 
ocenić- zachęcam teŜ do tego, aby radni umieszczali na stronie urzędu równieŜ 
swoje działania na rzecz mieszkańców gminy, spotkania itd.-radni mają taką 
moŜliwość 
- sprawa mostu kolejowego jest  bardzo waŜna  i nie zakończona- zadanie znajduje 
się w Strategii Aglomeracji Opolskiej(łącznik z gminą Gogolin i Gmina Prószków)-       
I koncepcję przebudowy juŜ mamy- II koncepcja jest w  opracowywaniu  i na etapie 
oszacowania kosztów z tym związanych- przewiduje na obecnych filarach przeprawę 
dwukierunkową- II koncepcja powinna być ukończona jesienią br. 
 
Ad.15   
Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Kowalczuk- 
- po uchwaleniu budŜetu na 2015 rok, na łamach gazety lokalnej (we wtorek) ukazał 
się artykuł „czy budŜet gminy jest tłusty, czy chudy”- czytając ten artykuł nasunęło mi 
się pytanie jak długo będzie pusty §39 ust.2 statutu gminy, w którym to jasno 
zaznaczone jest, Ŝe przewodniczący komisji składają sprawozdania z działalności – 
przewodniczący  komisji na bieŜąco powinni  informować i wypowiadać się na kaŜdy 
temat, występować na sesjach, przedstawiając swoje stanowiska, opinie na kaŜdy 
temat, tak jak to zrobił dzisiaj przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan śyłka-  
- jaka będzie odpłatność i w jakiej formie za szkolenie zorganizowane ostatnio dla 
radnych  w Starostwie ? 
Pan Małkiewicz- koszt szkolenia wyniósł 7 tyś.zł. i ten koszt poniosły po połowie  
dwie rady gminna i powiatowa, płacone z budŜetów gminnego i starostwa- naleŜny 
podatek od radnego zostanie odtrącony od diety, a który to wyniesie kilkanaście 
złotych . 
Pan Thiel- w załączniku zadań gospodarczych na 2015 rok nie jest ujęty  remont 
ulicy Kościuszki w Rogowie Opolskim- zadanie od kilkunastu lat dyskutowane, 
zgłaszane do realizacji na komisjach, na sesji- czy jest moŜliwość ujęcia w tym 
wykazie tego zadania na ten rok- czy radni zdecydują o realizacji tego zadania, czy 
teŜ pozostawią w decyzji burmistrza-   wraz  z rozpoczęciem w tym roku przebudowy 
ulicy w Pietnej i remontu chodnika w Gwoździcach (informacja  na łamach prasy 
lokalnej, podana przez wicemarszałka Pana Kostusia) czy będzie równieŜ wykonany  
odcinek chodnika (700 mb wcześniej dla bezpieczeństwa mieszkańców chodnik  
częściowo  tylko wykonany i nie zakończony) łączący Gwoździce z Rogowem 
Opolskim,a w związku z tym często uczęszczanym przez mieszkańców– wielokrotnie 
składałem do ZDW wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na remont tego 
chodnika- czy burmistrz został poinformowany, bądź uczestniczył w spotkaniu , czy 
wie coś więcej nt. przebudowy ulicy w Pietnej  i remontu chodnika w Gwoździcach  
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Pan Kasiura- nie uczestniczyłem w takim spotkaniu i nie zostałem poinformowany      
o remoncie chodnika w Gwoździcach.    
Pan Małkiewicz- mając na uwadze wskazany przez radnego Pana Thiela chodnik do 
remontu w Rogowie Opolskim, myślę, Ŝe burmistrz w ramach posiadanych środków 
budŜetowych i uznania wskaŜe to zadanie radnym do  zatwierdzającej realizacji, 
chyba, Ŝe nie będzie środków na taki remont w tym roku. 
Pani Kielar- na jakim etapie jest sprawa dofinansowania podłączenia do sieci c.o. 
posesji mieszkańców Osiedla Powstańców Śląskich- czy gmina przewiduje jakieś 
dofinansowanie w tym zakresie  
Pan Czapluk-  remont części chodnika w Gwoździcach, wspomniany przez Pana 
Thiela. nie będzie robiony- ten odcinek chodnika został  tylko wyrównany i firma 
wykonująca to zadanie nie wystawiła Ŝadnej faktury- będzie wykonany chodnik (jest 
w planie ZDW) tylko w pasie drogi wojewódzkiej- wielokrotnie, wspólnie z Panem 
Thielem wnioskowaliśmy do ZDW o zabezpieczenie środków finansowych na  
pokrycie wykonania  całościowo tego zadania- brak środków w ZDW i  częściowego 
zabezpieczenie środków w budŜecie gminy powoduje, Ŝe  zadanie to nadal nie 
zostanie ujęte do realizacji- tak samo stało się z realizacją drogi Zuga w Rogowie 
Opolskim, na którą wielokrotnie składałem wnioski (wraz z petycją mieszkańców)       
o zabezpieczenie środków gminnych- tu teŜ brak jest rzetelnej odpowiedzi, tylko cały 
czas obiecywania, ale w ciągu tych lat, wiele remontów ulic zrobiono poza planem     
w mieście,  eliminując wiejskie remonty, pomimo, Ŝe były ujęte w planach 
zadaniowych.    
Pan Małkiewicz- na ręce przewodniczącego rady wpłynęło w dniu 3 lutego 2015r.  
pismo, podpisane przez 11 radnych o powołaniu Klubu Radnych Komitetu 
Wyborczego W- ten klub został zarejestrowany, co tez zostało ogłoszone                   
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu- przygotowujemy się do zmiany statutu 
gminy, gdyŜ statut uchwalony został w 2002 roku i wiele zapisów wymaga zmiany- do 
prac nad statutem powinniśmy przystąpić w czerwcu br., powołując komisję 
statutową- na bazie zmienionego statutu gminy, będą równieŜ zmieniane statuty 
sołectw. 
Burmistrz Pan Kasiura- jesteśmy na etapie opracowywania planu gospodarki emisji 
niskiej w gminie- ankiety do programu złoŜyli mieszkańcy, równieŜ  mieszkańcy 
Osiedla Powstańców Śląskich- program powinien być gotowy jesienią br. i będzie 
podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z zewnątrz, zarówno dla ECO jak           
i firmy wykonującej albo teŜ dla indywidualnych mieszkańców osiedla –w budŜecie 
gminy nie ma pieniędzy na takie dofinansowanie- wobec mojej wiedzy takie 
pieniądze są w budŜecie starostwa powiatowego- na podstawie opracowanego 
programu, przy uchwalaniu budŜetu  gminy na 2016 rok naleŜałoby, co wystąpi to po 
raz pierwszy w naszej gminie, zdecydować o takiej inicjatywie i wyznaczyć środki na 
dofinansowanie.  
 
 Ad. 16 
Zakończenia V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący obrad 
Pan Andrzej Małkiewicz. 
Protokołowała: Sylwia Marzec- Bąk  
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                            Andrzej Małkiewicz 
 
 


