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PROTOKÓŁ  Nr XII/2012 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 18 i 20  kwietnia 2012r. 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
         XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury,   
ul. Prudnicka 7. Sesja  w tym dniu rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 18 45 
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób. 
Porządek obrad: 
   1.  Otwarcie  XII  Sesji  Rady  Miejskiej   -   sprawy regulaminowe. 
   2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z działalności w okresie międzysesyjnym 
         – od 15 lutego 2012 r. do  18 kwietnia 2012 r. 
   3.  Wnioski i zapytania radnych nie związane z  tematami obrad -  odpowiedzi w pkt. 13  
         porządku obrad.  
   4.  Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2011 roku i I kwartale 2012r. 
   5.  Sprawozdania z działalności w 2011 roku: Ośrodka Pomocy Społecznej  
        w Krapkowicach; Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach;  Środowiskowego  
        Domu Samopomocy  w Krapkowicach.  
   6.  Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
   7.  Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z  kanalizacją  sanitarną Gminy  
   8.  Sprawozdanie  nt. realizacji  rocznego  programu  współpracy  z organizacjami  
        pozarządowymi  i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. 
   9.  Stan przygotowań  i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi. 
 10.  Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 
 11.  Realizacja programów gminnych za 2011 rok: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
        Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii 
 12.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 13.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad. 
 14.  Wolne wnioski i zapytania. 
 15.  Zakończenie XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia  XII Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach dokonał Przewodniczący  Rady Pan 
Witold Rożałowski, obejmując  jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 
uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta 
i Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów poszczególnych sołectw 
prezesów spółek gminnych, wszystkich uczestniczących w obradach. Przewodniczący 
przywitał uczestniczących także w obradach: Pana Grzegorza Chudomięta –
Przewodniczącego Związku Międzygminnego ”Czysty Region” w Kędzierzynie –Koźlu  oraz 
Pana Sławomira Stokłosę –Prezesa Spółki „Biokrap” w Krapkowicach  
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 21 radnych 
(stan rady 21radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania  prawomocnych 
decyzji . 
Protokół  z Sesji Rady w dniu 15 lutego 2012 r. był do wglądu w Biurze Rady, na stronie 
internetowej, na sali przed Sesją Rady. 
Protokół przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych. 
Przewodniczący obrad zgłosił zmianę do porządku obrad: wprowadzenie do pkt. 2 porządku 
obrad, po wystąpieniu  Burmistrza Krapkowic ze sprawozdaniem z działalności  w okresie 
międzysesyjnym od 15 lutego 2012r. do 18 kwietnia 2012 r.: 
-zagadnienia dot. Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie -  
Koźlu  i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu tegoż związku; 
 -podjęcie w pkt.10 porządku obrad uchwały  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Krapkowice . 
 Wprowadzenie do porządku obrad zgłoszonych powyżej zmian poddano pod głosowanie – 
zmiany przeszły jednomyślnie – głosowało 21 radnych. 
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Ad.2.   
     Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura przedł ożył sprawozdanie               
z działalno ści w okresie mi ędzy sesyjnym – od 15 lutego 2012 r. do 18 kwietnia 
2012 r. 
• 02.02.2012r.- odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP w Dąbrowce Górnej  
• 17.02.2012r.-Kongres w Opolu nt. prezentacji terenów inwestycyjnych na 

Opolszczyźnie   z udziałem Katowickiej i Wałbrzyskiej  Strefy Ekonomicznej -       
w maju, najdalej w czerwcu br. ok. 20 ha terenu przy ul. Opolskiej zostanie 
włączone do podstrefy  gliwickiej – w tym miejscu  Metssa Tisue chce uruchomić  
nowy zakład- m.in. wybudować nowe wielkie centrum magazynowo-logistyczne –
koszt całego przedsięwzięcia, to kwota ok. 170 mln. zł. – jeszcze w tym miesiącu 
planuje się ogłosić przetarg na przebudowę drogi w Gwoździcach, aby 
dostosować ją do transportu ciężkiego –Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych         
i Autostrad  wyremontuje skrzyżowanie w rejonie Gwoździc – gmina przejmie 
zabytkową wieżę ciśnień, która znajduje się na terenie firmy-gmina musi też 
przebudować w tym rejonie sieć kanalizacyjną – oznacza to dodatkowe koszty, 
ale gdyby nie było tej inwestycji, to wielu naszych mieszkańców straciłoby pracę .  

• 21.03.2012r. – II Forum Gospodarcze  w „Zamkowym Młynie” w Krapkowicach – 
uczestniczyło ok. 60 osób, głównie przedsiębiorcy z Gminy  Krapkowice, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy, stowarzyszeń     
i fundacji – głównym celem spotkania była kontynuacja dialogu pomiędzy gmina, 
a przedsiębiorcami, którego początkiem było I Forum Gospodarcze – poruszono 
tu zagadnienia dot. transportu, terenów inwestycyjnych  oraz planowanie długo- 
terminowego  kierunku rozwoju przedsiębiorczości pomiędzy samorządowcami      
i przedsiębiorcami  

• 28.02.2012r. –tradycyjnie odbyło się „Pożegnanie Basa zorganizowane przez 
OSP w Steblowie, w Młynie -Łowkowice 

• 01.03.2012r. spotkanie w Górażdżach – spotkanie Marszałka Województwa 
Opolskiego z  przedstawicielami powiatów   nt. strategii rozwoju województwa 
opolskiego- zgłoszono tu wiele postulatów –kolejne spotkanie, to spotkanie  
przedstawicieli gmin ze starostą, gdzie zostaną wypracowane szczegółowe 
wnioski i przekazane do Zarządu Wojewódzkiego do uwzględnienia ich przy 
opracowywaniu strategii. 

• 3 i 4 .03.2012r. wyjazd uczniów kl. V-Vi ZSS Nr 1 w Krapkowicach do Republiki 
Czeskiej -Lipove –łaźnie ,w ramach projektu „Polsko-Czeskie Zimowe Igraszki” 

• 5.03.2012r.– spotkanie w Pruszkowie- marszałek województwa  spotkał się 
z samorządowcami, przedstawicielami środowisk gospodarczych, instytucji 
edukacyjnych, kultury i środowisk pozarządowych -gościem był Jan Olbrycht, 
poseł do Parlamentu Europejskiego, specjalista od spraw rozwoju regionalnego 
polityki spójności po 2013 roku –była to  konferencja nt. nowych  perspektyw 
finansowych w latach 2014-2020 –przedstawiono tu kierunki, jakie będą 
finansowane  przez komisję europejską ,szczególnie na likwidację  niskich emisji 
energii, wsparcie badań naukowych i  ich wdrażanie, wsparcie dla  
przedsiębiorstw, dla gmin, podmiotów  z dużymi projektami-trzeba będzie  
udowodnić potrzebę realizacji projektów i akceptację społeczności dla ich 
realizacji-dzisiaj należy myśleć  w kategoriach strategicznych, a do tego 
potrzebna strategia  rozwoju województwa -   

• 8.03.2012r.-spotkanie w Lipowych-łaźniach z czeskim partnerem, celem 
omówienia dalszych, wspólnych projektów, które będą realizowane przez obie  
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gminy w 2012 roku- m.in.  mieszkańcy  Lipowych – łaźni  będą uczestniczyli         
w XXX Jubileuszowym Biegu  Krapkowickim . 

• 9.03.2012r. - spotkanie z sołtysami w Urzędzie MiG  – podsumowanie „akcji 
zimowej„ jak również współpracy z KDK  

• 9.03.2012r. –Zebranie Sprawozdawcze OSP w Żywocicach  
• 10.03.2012r. Zebranie Sprawozdawcze OSP w Steblowie  
• 10.03.2012r. –wystąpił  w Gogolinie zespól „Enej”, którego organizatorami byli: 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Krapkowicki Dom Kultury, Zespół 
Rekreacyjno-Sportowy   w Gogolinie  

• 02.04.2012- odbyło się  oficjalne pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji     
w Krapkowicach Pana  Miszkiewicza  

• 23..04.2012r. –odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze OSP w Ściborowicach  
• odbyło się spotkanie prezydenta m. Opola z przedstawicielami 15 gmin, 

sąsiadujących z Opolem, nt. powstania aglomeracji opolskiej – gminy mogłyby 
współpracować w różnych dziedzinach np. transportu, edukacji, wody itd.-
wspólnie walczyłyby o inwestycje i inwestorów-  gminy  poparły tę ideę ,ale 
najpierw  należy opracować konkretne założenia działalności tej aglomeracji –
wszelkie uwagi gminy zgłaszać będą  do 15 maja br.- w czerwcu br. radni zostaną 
poinformowani o dalszych działaniach w tej kwestii  

• 14- 17.04.2012r – wizyta w Krapkowicach delegacji z Camas (USA)-współpraca 
partnerska rozpoczęła się od 2004r., kiedy trzy miasta partnerskie: Krapkowice, 
Morawica i Zabierzów podpisały umowę partnerską z m.Camas i Hilsoboro 
(USA)- współpraca cały czas jest kontynuowana, z pozytywnym skutkiem dla obu 
stron – partnerzy z USA odwiedzili również Morawicę i Zabierzów  

• Spotkanie w Metsa Tisue- firma podtrzymuje stanowisko, że nie będzie 
dystrybutorem  energii – chce  produkować tylko papier – dostarczyciel  energii 
elektrycznej dla mieszkańców i firm przy ul. Opolskiej tj. Firma EPS od 30 
czerwca br. kończy swoją działalność  na terenie tut. ciepłowni, ale znaleźliśmy 
wspólnie z Metssa Tisue  rozwiązanie – do momentu  wybudowania instalacji 
przez Firme Tauron (powinna być sfinalizowana w II poł.2013 roku)  Firma Metssa 
Tisue udostępni własne sieci przesyłowe, ale nie będzie zajmować się ich 
obsługą i rozliczaniem prawdopodobnie  zadanie obsługi zostanie powierzone 
kilku byłym pracownikom EPS, którzy w innym przypadku, w czerwcu br., 
straciliby pracę – gmina wspólnie z tam. przedsiębiorcami i urzędem pracy 
podzieli się kosztami ich utrzymania  

• 22.03.20112r. odbyło się piąte i ostatnie spotkanie przedstawicieli gmin                
z właścicielami  PKS Strzelce Opolskie  nt. połączeń transportowych –autobusów-  
PKS zlikwidowało 6 połączeń, z Krapkowic do miejscowości ościennych, połączeń  
najbardziej deficytowych -gmina podpisała porozumienie, na mocy którego będzie 
dokładać pieniądze do miejskich połączeń autobusowych- na cel dofinansowania 
„tramwaju” zabezpieczono w budżecie ok. 30 tyś.zł., wiedząc, że jest on 
potrzebny choćby ze społecznego punktu widzenia 

• uzyskano 935 tyś.zł. dofinansowania ze środków Stowarzyszenia Kr. Św. Anny - 
10.04.2012r. rada programowa stowarzyszenia ogłosiła wyniki  naboru wniosków-
5 wniosków dotyczy naszej gminy, które zostały bardzo dobrze przygotowane - 
cztery  projekty złożone w ramach programu odnowy i rozwoju wsi zostały 
dofinansowane w następujący sposób: kwotą  350 tyś.zł. dofinansowano  budowę 
ogólnodostępnego centrum rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce Górnej, kwotą 
280 tyś.zł. przebudowę i remont sali wiejskiej w Rogowie Opolskim , przebudowę 
remiz OSP kwotami: 115 tyś.zł. OSP w Żużeli i  165 tyś.zł. na OSP   w Pietnej, 
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natomiast 25 tyś.zł. pochodzi z funduszu  małych projektów i dotyczy inwestycji 
planowanej na terenie m. Krapkowice, na zagospodarowanie lasku między          
ul. Jagiellońską a Leśną w Otmęcie (teren dawnej strzelnicy 

• Rozpoczął się II etap realizacji stypendiów szkolnych w gminie- do urzędu 
wpłynęły środki finansowe z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej    
o charakterze socjalnym  dla uczniów -351 zł /osobę –o stypendia może ubiegać 
się  uczeń szkoły podstawowej i gimnazjalnej bądź  szkoły ponadgimnazjalnej,  
zamieszkały na terenie gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej  
wynikającej z niskich dochodów  w rodzinie  

• Do 15 .06.2012r. i do 30.11.2012r  można składać  wnioski o stypendia sportowe 
dla wyróżniających się sportowców- wnioski mogą składać kluby lub 
stowarzyszenia sportowe, ogólnopolskie związki sportowe oraz sami zawodnicy     
i ich opiekunowie 

• Na przełomie czerwca /lipca br rozpoczną się prace remontowe ulicy Działkowej           
i Al.Jana Pawła II w Otmęcie 

• 17.03.2012r.odbył się  Mecz Piłki Ręcznej kobiet –KS „Otmęt”  vs. SPR Pruszków  
•  22.03.2012r. odbył się X V Turniej  Piłki Siatkowej Amatorów  im. Andrzeja 

Roszkowiaka  o Puchar  Burmistrza , w którym uczestniczyło 10  zespołów –          
I miejsce drużyna ze Strzelec  

• 29.03.2012r- Mecz Piłki Ręcznej Kobiet – KS”Otmęt” vs. KSAZS UMCS Lublin-
nasze zawodniczki wygrały-zdobyły 7 punktów 

• 31.03.2012r.- Jarmark Wielkanocny w Rynku – bardzo udany 
• Ogłoszono  konkurs ofert na remont niecki basenowej na stadionie w Otmęcie - 

termin zakończenia prac -11.06.2012r.- składanie  ofert do 27.04.2012r. 
• Przystąpiono do realizacji projektu pn. Annaland w zakresie małych projektów , 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013rekrutacja: 
26 i 27.04.2012r.-zlożenie wypełnionego formularza w SDS w Krapkowicach 

Pan Rożałowski -chwalebnym jest pozyskanie takich pieniędzy w ramach programu 
odnowy i rozwoju wsi, (realizacja zadań na wioskach) ale z drugiej strony gmina 
będzie musiała zapewnić własny wkład, ponad 1 mln. zł. - czy mamy w budżecie 
takie pieniądze?- może zabraknąć pieniędzy np. na poprawę komunikacji w mieście 
(problem ciągnący się od kilku lat) –głównym tematem aglomeracji opolskiej 
z powiatem jest m.in. zabezpieczenie p. powodziowe, rozwiązanie problemu 
komunikacji  w mieście (natężenie ruchu wzrasta z roku na rok)  
Pan Małkiewicz- kiedy należy podpisać umowy  na dofinansowanie? - skąd pieniądze 
na zapewnienie środków własnych budżetowych?  
Burmistrz Pan Kasiura - to będzie na pewno ostatni nabór na dofinansowanie 
środków europejskich –wkład własny, to 500 tyś.zł.- termin realizacji jeszcze nie 
wiadomy-procedura oceny jeszcze trwa – może pod koniec lata, na początku jesieni 
– realizacja 2013-2014  – aktualnie gmina nie daje jeszcze własnych  pieniędzy, 
pieniądze rozłożone są na raty -  samodzielnie nie dalibyśmy rady zrealizować tych 
zadań, a przy takim rozłożeniu tak -te projekty są warte tego dofinansowania – na 
pewno są też zadania do realizacji w mieście, ale  pozyskaliśmy jednocześnie  tyle 
pieniędzy na kilka  zadań 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej przyjęto jednomyślnie do 
zatwierdzającej wiadomości –głosowało 21 radnych  
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Pan Grzegorz Chudomięt- Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, powiedział, że dzisiejsza, 
podejmowana uchwała, to nowelizacja ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku 
w gminach – ustawa ,która weszła w życie 1 stycznia 2012r określa  nowe zadania 
gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości  
i porządku, warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, jak 
również warunki udzielania zezwoleń  podmiotom świadczącym usługi w zakresie 
uregulowanym w ustawie-gminy zapewniają  czystość    i porządek na swoim terenie 
i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania- gminy są obowiązane osiągnąć  do 
2020 roku  odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku frakcji odpadów komunalnych – związek „czysty region”  realizuje zadania 
publiczne  przekazane  mu przez gminy (członków związku) w zakresie  budowy 
i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, rekultywacji odpadów komunalnych, odbioru i transportu odpadów 
komunalnych, pozyskiwanie środków  na finansowanie realizacji zadań – związek 
reprezentuje interesy gmin- do związku przynależy 15 gmin województwa opolskiego 
- większość gmin (członków związku) podjęło już  swoje uchwały przyjmujące zmiany 
Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”  z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu, określone  w paragr. 1 uchwały XX/1/12 z 13 lutego 2012r.Zgromadzenia tego 
Związku z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu związku .  
 Pan Brzozowski – mając na uwadze  parag.6  ust.2 pkt.g, czy rada będzie miała 
wpływ  na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawkę 
opłaty za pojemniki o określonej pojemności ?  
Pan Chudomięt – jeżeli rada przyjmie te zmiany, to o stawkach opłaty będzie 
decydował związek z  przedstawicielami gmin 
Pan Rożałowski – w jaki sposób będą zagospodarowywane odbierane odpady ? 
Pan Chudomięt  – chcieliśmy zdobyć środki  zewnętrzne  na budowę instalacji 
zagospodarowania odpadów u nas-nie udało się nam- wniosek pozostaje  na liście 
rezerwowej –mamy  inne rozwiązanie – szukamy prywatnego partnera do realizacji 
tego zadania –  budowa takiej instalacji, to kilka lat – przygotowany projekt 
wojewódzki  ma wejść w życie   1 lipca 2012 – projekt  przewiduje że odpady 
komunalne będą składowane do regionalnej  instalacji zagospodarowania odpadów a 
potem na wysypisko- nasze odpady muszą trafić do takiej instalacji – taka  instalacja 
ma być  w Kietrzu.   
Pan Czapluk – w jaki sposób będą naliczane stawki tej opłaty ?   
Pan Chudomięt - zatrudniona jest firma specjalistyczna, przy pomocy której    
będziemy podejmować decyzje – w maju br  firma przedstawi kilka metod naliczania  
opłat  o czym gminy zostaną poinformowane –opłata zostałaby wprowadzona od 
lipca 2013 roku   
Pan Thiel- czy przystępując do takiego programu  nie narażamy się  na  zwiększenie 
dzikich wysypisk ?-czy związek będzie miał wówczas firmy oczyszczające te tereny z 
dzikich wysypisk?  
Pan Chudomięt- mieszkaniec będzie miał naliczoną stałą opłatę, która będzie 
zmuszony uiścić i na pewno nie będzie miał potrzeby wyrzucać śmieci na dzikie 
wysypisko  -projekt przewiduje też  zróżnicowanie odpadów – zastanowić należy się 
mocno  nad wysokością tej opłaty dla  mieszkańców, ale  zachować należy też  
interes gminy, aby  gmina nie dopłacała milionów  
Pan Gut- jaki będzie  system odbioru i zawierania umów? 
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Pan Chudomięt – gmina może przystąpić do przetargów – gmina może wybrać jeden 
przetarg, albo wiele  
Rożałowski – przy ustalaniu stawki opłaty dla danej gminy należy wziąć pod uwagę  
fakt, że więcej w gminie jest zameldowanych niż zamieszkanych –wiele osób 
mieszka za granicą       
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono . 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 16  w sprawie 
przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą  
w Kędzierzynie – Koźlu – uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych – 
UCHWAŁA Nr XII/162/2012 
Prezes Zarządu „Biokrap” Spółki z oo Pan Sławomir Stokłosa  - kapitał spółki stanowi 
50% udziałów gminy i 50% udziałów Firmy Metssa Tisue(dawnej ZP) – spółka 
powstała w roku 1996,a od 1997 r. skutecznie oczyszcza ścieki z miasta i  Metssa 
Tisue – spółka uzyskuje dodatkowe wyniki-samo się finansuje –do tej pory  nie trzeba 
było dofinansowywać spółki aportem finansowym- dotychczasowi właściciele nie 
pobierali dywidendy- w tym roku większa podwyżka za ścieki wynikła z przyczyn 
obiektywnych – w 2012 roku  spółka zakupiła majątek (część nieruchomości)-do tej 
pory  spółka działała na bazie cudzego majątku-prowadziła operatorską działalność 
oczyszczalni i była w części ułomną , nie generując amortyzacji uniemożliwiającej w  
przyszłości odtwarzanie majątku i inwestowanie- spółka w przyszłości może 
generować amortyzacje- zmieniają  się technologie i operator musi zmierzyć się 
z modernizacją - spółka do jesieni poprzedniego roku nie płaciła podatku, opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego- w tym roku te dwa czynniki (poprzez zakup 
nieruchomości objęta podatkiem i opłatą za uż. wieczyste) zaważyły na 27% 
podwyżce za ścieki- podwyżka jest niezależna od spółki -spółka stara się 
gwarantować  w dłuższym  okresie stabilną opłatę-spółka zmierzy się z nowymi 
okolicznościami – do tej pory spółka czerpała wodę ,dostawy ciepła i wody z ZP – 
dzisiaj  wodę mamy z WiK ,ale musimy rozwiązać dostawę ciepła i energii  - trwają   
prace nad tymi inwestycjami  - planujemy na 2013 i14 rok większą, technologiczną 
modernizację oczyszczania ścieków w związku z dużą inwestycją w Metssa Tisue 
(nowa maszyna papiernicza) i od lipca 2013 roku wpływem do oczyszczalni  
następnych 1000 m3 ścieków, co poprawi sytuację spółki ,poprzez wzrost sprzedaży 
ścieków . 
Pan Rożałowski – czy spółka w swoich planach  modernizacyjnych ,przewiduje  
pozyskiwanie biogazu ? 
Pan Stokłosa- biogazownia bez 80-90 % dofinansowania nie opłaca się –spółka nie 
jest w stanie zabezpieczyć biogazowni takich ilości odpadów ,aby ona mogła 
regularnie prowadzić w tym okresie funkcjonowania-opłacalność byłaby wątpliwa  
 
Pan Koppe-  czy spółka nadal będzie wywozić odpady na pola rolników, czy do 
Kędzierzyna?- staje się to coraz bardziej uciążliwe- ciężkie samochody wywożą nocą 
odpady, niszcząc  przy tym niesamowicie drogi  
Pan Stokłosa –oczyszczalnia  produkuje rocznie 3-4 tyś.ton rocznie  odpadów - 
utylizując  wywozi się je  na pola (póki prawodawca nadal nam to umożliwia )-
składując  odpady u siebie, nastąpiłby wzrost kosztów o ok.o,5 mln.zł. – wywożenie 
odpadów na pola jest najtańsza formą  
Pan  Brzozowski – w zeszłym roku mieszkańcy tak drastycznie nie odczuli podwyżki 
za ścieki – dlaczego w tym roku tak duża podwyżka  
Pan Stokłosa – zdecydowały o tym takie czynnik jak wzrost podatku, opłaty z  tytułu 
użytkowania wieczystego-wzrosła amortyzacja –te koszty ujawniły się już w m-cu 
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listopadzie poprzedniego roku –spółka ,aby nie generowała strat ,była zmuszona 
podnieść opłatę   
Pan Rożałowski- czy możecie przyjąć więcej ścieków, ale niekoniecznie je 
oczyszczać?  
Pan Stokłosa – założeniem , w chwili powstania oczyszczalni, było przyjęcie 21 m3 

ścieków – w chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje tylko 3,5 tyś m3, co daje 
obciążenie w ¼ -  do skutku nie doszła tzw. aglomeracja gmin ,która miała zwiększyć 
przepustowość ścieków- przyszłościowo, przy wybudowaniu dużej inwestycji 
(maszyna papiern.) przez Metssa Tisue, przesył może zwiększyć się o następne 
1000 m3 ścieków. 
Ad.3.  
          Wnioski i zapytania nie zwi ązane z tematami  obrad  zgłosili: 
Pan Żyłka – kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na strażnika do Straży Miejskiej ? 
–konkurs miał być rozstrzygnięty do 1 kwietnia br.  Ponadto należy rozważyć 
namalowanie koperty przy słupie ogłoszeniowym, przy KDK, uniemożliwiając tym 
samym postój samochodów na wjeździe.  
Pan Małkiewicz-  Urząd Marszałkowski planuje ogłosić nabór na wnioski w ramach 
RPO województwa opolskiego-działanie 4.3 ochrona powietrza, odnawialne źródła 
energii – dotacje można uzyskać na projekty prowadzące do uzyskania 
energooszczędności obiektów publicznych poprzez m.in. wymianę okien, drzwi, 
ocieplenie  budynków, modernizację systemu grzewczego – gminy mogą również 
składać takie wnioski – czy Gmina Krapkowice  zamierza  złożyć  wniosek                  
o dofinansowanie na termomodernizację obiektu Hali Sportowej im. WŁ Piechoty       
w Otmęcie ?                     
Pan Tomala – nadal nie działają telefony w Kórnicy, co uniemożliwia  zadzwonienie   
w nagłych przypadkach na pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną –należy 
monitować w telekomunikacji  polskiej  
Pan Rożałowski – Statek „Chrapek już od dawna nie promuje gminy (ulega 
zniszczeniu)-należy zastanowić się nad dalszym jego utrzymaniem – proponuję 
sprzedaż „Chrapka”, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na  nowy statek;  
- nadal nie zrobiono nic w kwestii  opracowania i wdrożenia koncepcji poprawy 
sytuacji komunikacyjnej miasta Krapkowice – od wielu lat miasto boryka się     
z problemem wzmożonego ruchu drogowego, zwłaszcza w rejonie przeprawy 
drogowej  przez  główny most  – w lipcu 2008 roku Klub Radnych PO złożył 
interpelację w tej kwestii – od tego roku nie podjęto żadnych działań, co będzie gdy 
w życie wejdzie płatna autostrada ?- brak jest zachowania bezpieczeństwa dla 
pieszych – może, dla bezpieczeństwa pieszych, należałoby zamontować w istniejącej 
sygnalizacji świetlnej, po obu stronach przejść dla pieszych, tzw. włączniki świetlne, 
umożliwiające bezpieczne przejścia  przez ulicę. 
-wydatkowano  z budżetu kwotę ok. 17 tyś.zł. na  69 Tour de Pologne   – gmina 
podpisała umowę, ale co zyskuje z tego tytułu? – peleton przejedzie tylko ulicą 
Prudnicką  i Opolską,  zresztą bardzo zaniedbaną – może te pieniądze należało 
przeznaczyć na inną dziedzinę sportu, albo na stypendia sportowe ? 
Ad.4. 
          Informacja nt. udzielonych zamówie ń publicznych w 2011 roku                    
i  w I kwartale 2012 roku. 
Pan Rożałowski-kto będzie zajmował się pielęgnacją drzew w mieście pielęgnacją – 
brak jest precyzyjnego określenia firmy 
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Pan Kasiura - po przetargu, na realizację tego zadania, wybrano Firmę Pana  
Wichra- Firma Wójcika  wygrała na prowadzenie  zieleni miejskiej, gdyż  dała 
mniejszą  cenę  
     Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości przy 1 głosie wstrzymującym –
głosowało 21 radnych . 
Ad.5. 
         Sprawozdania z działalno ści w 2011 roku: O środka Pomocy Społecznej    
w Krapkowicach, Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Krapkowicach,  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. 
    Sprawozdanie   przyjęto do zatwierdzającej wiadomości  jednomyślnie – głosowało 
21 radnych. 
Ad.6. 
      Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzie ży w okresie ferii zimowych. 
    Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 
21 radnych. 
Ad.7.  
         Informacja o stanie zaawansowania prac zwi ązanych z kanalizacj ą 
sanitarn ą Gminy Krapkowice. 
          Informacje przyjęto do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 radnych    
Ad.8. 
           Sprawozdanie nt. realizacji rocznego pro gramu współpracy                      
z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami realizuj ącymi zadania 
gminy. 
             Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – 
głosowało 21 radnych. 
 
 Ad.9. 
Stan przygotowa ń i zabezpiecze ń Gminy Krapkowice  w razie wyst ąpienia 
powodzi.  
Pan Brzozowski – stan sprzętu OSP Staży Pożarnej dobry- straż jest przygotowana 
dobrze na ewentualną powódź, ale czy ze strony gminy prowadzone są działania, tak 
jak w innych np. w kierunku budowy wałów itp.- chyba nie –Krapkowice  będą  
wielkim rozlewiskiem – inne gminy zostaną uratowane  przed powodzią, a 
Krapkowice ponownie zostaną zalane  
Pan Rożałowski – potwierdzam – inne gminy pobudowały  nowe wały ochronne, tylko 
u nas ich nie ma – w chwili powodzi, woda rozleje się na  naszą gminę  
Burmistrz Pan Kasiura  – woda, komunikacja drogowa z przeprawą mostową, to 
rozmowy  na kilkanaście  lat  i  ogromne pieniądze –to  powinno znaleźć się 
w dokumentach strategicznych, a następnie powinny być szukane pieniądze - władza 
cały czas  zgłasza uwagi na spotkaniach, ale burmistrz i rada najmniej mają tu 
kompetencji – to są zadania  rządowe, a wszystko rozbija się o brak pieniędzy – dużo 
jest do zrobienia : węzeł krapkowicki powinien być całkowicie przebudowany (kanał 
Ulgi, prześwit pod mostem autostradowym ,most kolejowy itd.)- Opole  mówi, że to 
ogromne  milionowe przedsięwzięcie i bardzo  trudne  zadanie do wykonania  –  
jednak  jakieś światełko zaistniało w kierunku  rozpoczęcia  budowy , ruszyła również 
budowa zbiornika Racibórz, na który czekano 15 lat – nic nas  nie zwalnia                  
z odpowiedzialności, aby ten system zabezpieczyć- chcąc, w jakiejś mierze 
zabezpieczyć ludność lokalną przed powodzią,  chcemy wprowadzić  sms-y,, celem 
szybkiej reakcji zabezpieczenia bezpieczeństwa.     
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Pan Rożałowski – mści się dzisiaj wydawanie zgody na budowę na terenach 
zalewowych  
    Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie 
wystąpienia powodzi  przyjęto jednomyślnie ,do zatwierdzającej wiadomości . 
Ad.10.  
     Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krap kowice (w załączeniu do 
protokołu ) 
    Informację przyjęto jednomyślnie – głosowało 21 radnych. 
Pan Rożałowski-  czy środki przyznane na opiekę społeczną w kwocie 10 mln. zł. są 
wystarczającymi? 
Pani Korna ś -  pomoc społeczna zajmuje się tym , czym inni nie chcą się zajmować 
– tegoroczny budżet jednostki to 10 mln. zł.- jest to duża kwota ,ale jednak ciągle 
mała na zabezpieczenie pomocy  społecznej -to pokazuje skalę zadań, jaką ma 
przed sobą OPS oraz jaka ponoszona jest z tego tytułu odpowiedzialność -jednak 
Duzy budżet, to nie jedyne obciążenie, odpowiadamy  często za losy naszych 
klientów oraz współpracowników-główna część pieniędzy idzie na różnego rodzaju 
świadczenia :zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe i celowe, dodatki 
mieszkaniowe –kolejna część pieniędzy idzie na  profilaktykę: alkoholową 
narkotykową i przemoc    w rodzinie- zabezpieczamy prace rehabilitantów, chociaż 
normalnie należy to do obowiązków służby zdrowia.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  nr 4   w sprawie oceny 
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice – uchwała przeszła 
jednomyślnie – głosowało 21 radnych – UCHWAŁA NR XII/163/2012  
  
Ad.11.  
Realizacja programów gminnych za 2011 rok: Profilak tyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, Przeciw- 
działania Narkomanii ( w załączeniu do protokołu)  
Pan Rożałowski –  czy środki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych mogą być  również przeznaczane na urządzenia na 
siłownie   i place zabaw dla dzieci ?   
Pani Kornaś - każde pieniądze, które będą  zapobiegać  alkoholizmowi, narkomanii  
to tak – można przeznaczać na aktywność młodzieży, dzieci, na świetlice, urządzenia 
na siłownie, place zabaw itd.  
       Informację nt. realizacji w/w programów przyjęto jednomyślnie do 
zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 radnych . 
Ad.12.  
    Podjęcie uchwał - projekty uchwał omawiały komisje, prze d Sesją Rady,  
opiniuj ąc wszystkie pozytywnie. 
Przewodniczący   podał  kolejno pod głosowanie  wszystkie projekty uchwał- każdy 
projekt uchwały odczytał: 
Projekt uchwały Nr 1  -   w sprawie  powołania zespołu opiniującego kandydatów  na 
ławników  
Pan Rożałowski  - w związku z tym, że nie dokonano jeszcze wyboru nowego 
Komendanta Policji Powiatowej w Krapkowicach, proponuję wprowadzić do pracy    
w komisji, w miejsce komendanta policji , zastępcę komendanta Pana Przemysława 
Ilnickiego .Pan Ilnicki wyraził zgodę . Projekt  uchwały nr 1 poddano pod głosowanie 
– uchwała przeszła jednomyślnie –UCHWAŁA Nr XII/164/2012 
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Projekt uchwały Nr 2-  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji 
w roku 2012 – uchwała przeszła jednomyślnie –glosowało 21 radnych -  UCHWAŁA 
Nr XII/165/2012 
Projekt uchwały Nr 3  - w sprawie uchylenia uchwały i uchwalenia Statutu 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach- uchwała przeszła 
jednomyślnie – głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XII/166/2012 
Projekt uchwały  Nr 5   -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów- uchwała przeszła 
jednomyślnie – głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr XII/167/2012 
Projekt uchwały  Nr 6  -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
zagospodarowania  przestrzennego dla wsi Gwoździce.- uchwała przeszła 
jednomyślnie-glosowało 21 radnych –UCHWAŁA Nr XII/168/2012 
Projekt uchwały   Nr 7 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002r.-
uchwała przeszła jednomyślnie –UCHWAŁA Nr XII/169/2012                   
Projekt uchwały Nr 8  - w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i Rogów 
Opolski w Gminie Krapkowice  -uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA Nr XII/170/2012 
Projekt uchwały Nr 9-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla wsi Żużela  –uchwała 
przeszła jednomyślnie-glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XII/171/2012                
Projekt uchwały Nr 10  - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w drodze przetargu –uchwała przeszła jednomyślnie-glosowało 20 radnych – 
UCHWAŁA Nr XII/172/2012                     
Projekt uchwały Nr 11  - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości-uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych – UCHWAŁA 
Nr XII/173/2012   
Projekt uchwały Nr 12  - w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości          
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty-uchwała 
przeszła jednomyślnie- glosowało 21 radnych –UCHWAŁA Nr XII/174/2012      
Projekt uchwały Nr 13  - w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego  trybu zawarcia tych umów-uchwała przeszła jednomyślnie – 
glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XII/175/2012 
Projekt uchwały Nr 14  - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom 
Pan Czapluk- Pan Cebula boryka się z problemami finansowymi –utracił wiele 
gruntów w trakcie powodzi - grunt ten zagrożony jest rekultywacją –czy, w tym 
przypadku można odstąpić od przetargu i  wydzierżawić w/w  grunt na następne 3 
lata ?  
Pan Kasiura –tak, ale tylko w przypadku, gdy nie będzie chętnych na ten grunt-         
w przypadku dużej liczby chętnych ogłoszony będzie przetarg – Pan Cebula również 
może  przystąpić do przetargu -burmistrz wykorzystał  już 3 letni okres dzierżawy –    
w przetargu bierze się pod uwagę najkorzystniejszą ofertę –to jest zaznaczone 
przepisami prawa  
Pan Czapluk- skoro burmistrz nie może przedłużyć umowy dzierżawy, to może rada 
uchwałą  przedłuży dzierżawę gruntu  na 10 lat? 
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Radca prawny Pani Tomaszewska-byłaby taka możliwość, gdyby przepisy wymagały 
takiego obwarowania-rada nie ma  podstaw do podjęcia  takiej uchwały- burmistrz,    
w celu efektywnego zagospodarowania  gruntu ogłasza przetarg ,do którego każdy 
może przystąpić  . 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie – uchwała przeszła przy głosach:  20 „za”, 
1  głos wstrzymujący – głosowało 21 radnych –UCHWAŁA Nr XII/176/2012 
Projekt uchwały Nr 15 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Krapkowice w 2012 roku .- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych -
UCHWAŁA Nr XII/177/2012 
Projekt uchwały Nr 17   -  w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych ,nagród 
i wyróżnień  
Pan Krajka – mając na uwadze  wykreślenie wieku określającego przyznawanie 
stypendiów, wnioskował o wykreślenie  w uchwale całkowicie paragrafu 6 w Dziale  
II-Stypendia sportowe -Rozdział I -Postanowienia ogólne i tryb przyznawania 
stypendiów   
Pani Meisner – cały paragraf nie może być wykreślony, jeżeli już to, tylko część 
zapisu określający  wiek  przyznawania stypendium      
Pan Brzozowski - Rada Sportu  przyjęła projekt łącznie z paragrafem 6 – Komisja 
Finansów nie określiła w swoim  w głosowaniu stanowiska  
Pan Kasiura  - stypendia powinny  być dla tych, którzy  nie pracują  w danym 
momencie    - wykreślając tę część paragrafu  spowodujemy, że  stypendia będą dla 
wszystkich, nawet dla pracujących 
Pan Krajka – stawiam wniosek formalny o wykreślenie w paragrafie 6 projektu 
uchwały części zapisu tj ”w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 24 roku 
życia”- pozostałe zapisy  w tym paragrafie  pozostawić bez zmian  
Pan Rożałowski -   poddał wniosek Pana Krajki pod głosowanie – wniosek przeszedł 
przy głosach : 11” za”,8” przeciwko”,2”wstrzymujące”- wniosek przeszedł 
Pan Rożałowski – wnioskował o  zwiększenie składu komisji do przyznawania 
stypendiów z dwóch na trzy osoby ,wskazane przez Radę Miejską  w Krapkowicach-
zapis w paragrafie 8.2 .pkt..2 projektu uchwały  
Wniosek poddano pod głosowanie – wniosek przeszedł jednomyślnie – głosowało 21 
radnych  
Pan Rożałowski – odczytał projekt uchwały nr 17, z przegłosowanymi wnioskami , 
poddając pod głosowanie –uchwała przeszła przy głosach” 12”za”,6”przeciwko”,        
3 „wstrzymujące”- glosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XII/ 178/2012  
Projekt uchwały Nr 18 -   w  sprawie załatwienia skargi z dnia 6.03.2012r. na 
działalność  Burmistrza Krapkowic-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 –
UCHWAŁA Nr XII/189/2012 
Projekty uchwał  nr 19   – w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 
rok    
Pan Rożałowski – brak jest załączników do projektu nr 19 w sprawie zmiany budżetu  

- drugi projekt  nr 20,jest konsekwencją  pierwszego -dzisiaj materiał rozdany radnym  
–trudno w tak szybkim czasie zapoznać się z materiałem –wnioskuję o oddalenie 
projektu na komisję finansów do ponownej analizy –kilkudniowa zwłoka niczym nie 
skutkuje-to jest budżet i analiza powinna być  bardziej szczegółowa– w tej chwili nie 
wiem nad czym mamy głosować 
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Skarbnik Pan Patej – oddalenie projektu uchwały  w czasie spowoduje  niekorzystne 
konsekwencje dla jednostek organizacyjnych- wszystkie ich wnioski nie zostaną 
zrealizowane, dopiero w następnym miesiącu  
Pan Rożałowski – jestem w stanie zwołać w jak najszybszym terminie sesję 
nadzwyczajną , celem podjęcia  uchwały 
Pan Koppe-  Pan ma czas, bo pracuje w starostwie, my takiego czasu nie mamy –
paraliżuje Pan pracę urzędu  panie przewodniczący – na komisji finansów zapoznano 
radnych z zagadnieniem  
Pan Rożałowski – jeżeli  bardzo dużo czasu poświęcamy na dyskusje o  dziurach      
w drogach , to jeszcze więcej czasu powinniśmy poświęcić na dyskusje o budżecie –
proponuje oddalenie projektu nr 19 w sprawie budżetu gminy, do komisji finansów       
i podjęcie  projektu  już na sesji nadzwyczajnej   
Wniosek poddano pod głosowanie-wniosek przeszedł głosami: 10 ”za”, 8”przeciwko”, 
3 ”wstrzymujące”. 
Pan Rożałowski – proponuje oddalenie na komisję finansów, również projekt uchwały 
nr 20  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – materiał jaki otrzymaliśmy dzisiaj 
odbiega od materiału otrzymanego na komisji, przed sesją – dofinansowanie dot. 
czterech inwestycji ,na które należy znaleźć w budżecie własne środki i to nie małe 
,bo ok.1 mln. zł. –nie mieliśmy czasu na  dokładne zapoznanie się  
z projektem –samej decyzji o przystąpieniu do projektów też z  nam nikt nie  
konsultował –wszystko zostało zrobione w pośpiech, bez dyskusji nad tym 
Pan Bryś - czy Pan zdaje sobie sprawę, jak długo trwa przygotowanie  projektów        
o dofinansowanie – to pochłania dużo czasu   - powinniśmy być zadowoleni, że aż 
cztery projekty zostały dofinansowane -może chcecie żeby gmina cofała się               
w rozwoju 
Pan Kasiura-to prawdopodobnie ostatnie  rozdane pieniądze europejskie w ramach 
LGD Kraina św. Anny –projekty  będą realizowane w latach 2013-2014, wiec i wkład 
własny zostanie rozdzielony na dwa lata  i wyniesie po 250 tyś zł –całkowity wkład 
własny, to  kwota 500 tyś zł – jest to kwota, która nie zagraża  w żaden sposób 
budżetowi gminy- samodzielnie nie będziemy w stanie zrealizować tych zadań - 
zgadzam się , że zbyt późno materiał otrzymali radni, ale to nie są zadania,  które      
znikąd powstały-było kilka spotkań z LGD Kraina Św. Anny , z mieszkańcami wiosek 
–podjęcie uchwały, to poddanie zadań dalszej ocenie -  wnioski mogą  nie być wzięte 
dalej pod uwagę ,jeżeli nastąpi opóźnienie  z naszej strony-należy dać szansę na 
dalsze procesowanie na uzyskanie środków na to zadanie-to powinno być szybciej 
zaplanowane-proszę o podjęcie tej uchwały – społeczność lokalna jest bardzo 
zaangażowana w te projekty i nie podjęcie tej uchwały, byłoby dla nich bardzo 
krzywdzące  
Pan Rożałowski – dla nas, jest bardzo dużo ważnych  spraw ,a może jeszcze 
ważniejszych niż te- skąd znaleźć 500 tyś.zł., skoro już brakuje na rozpoczęte, albo 
realizowane zadania –może  te 500 tyś.zł. nie spowoduje braku stabilności dla 
budżetu ,ale jest groźne dla  przyjętych do realizacji zadań 
Pani Janocha – zwłoka jednego  tygodnia może spowodować nie otrzymanie 
dofinansowania na te zadania –nie możemy ograniczać inicjatywy społecznej – 
burmistrz nie podpisałby czegoś ,co byłoby niekorzystne dla gminy  
Pan Rożałowski -nam jest potrzebne 2-3 dni, aby dobrze zapoznać się z materiałem-
nie chcemy  paraliżować  czyjejś pracy, ani zaprzepaścić tych projektów –chcemy 
wiedzieć nad czym głosujemy- jesteśmy winni to naszym wyborcom 
Na wniosek Burmistrza Pana Kasiury, przewodniczący obrad  Pan Rożałowski ogłosił  
15 min. przerwę  w obradach. 
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Po przerwie . 
Pan Rożałowski wycofał swój wniosek o oddalenie projektów uchwał do komisji 
Gospodarki i Finansów  i ogłosił przerwę w obradach rady do 20.04.2012r (piątek) do 
godz. 15 30 

Po przerwie, dnia 20.04.2012r. - kontynuowano procedurę głosowania dwóch 
uchwał: w sprawie uchwalenia  zmian budżetu gminy na 2012 rok i w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Burmistrz Pan Kasiura – wnioskował o  włączenie pod obrady dwóch projektów 
uchwał : nr 19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok i nr 20 w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej  
Przewodniczący obrad  Pan Rożałowski  poddał pod głosowanie  procedowanie na 
tych obradach wskazanych wyżej projektów uchwał . 
Powyższe przyjęto jednomyślnie - głosowało 18 radnych  
Pan Rożałowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2012 rok, wraz  z załącznikami do projektu 
Pan Małkiewicz – wnioskował, aby w uzasadnieniu uchwały wykazywać wszystkie 
kwoty, nawet te najmniejsze  –do tej pory wykazywano tylko największe kwoty. 
Pan Rożałowski – zwiększono do kwoty 58 tyś.zł. działalność PiRG- z tego 20 tyś.zł. 
na Tur de Polone – co stanowi pozostała kwota ?   
Pan Kasiura-  8 tyś.zł. przeznaczono  na    Klub Sportowy „Otmęt” –będzie tu zawarta 
umowa z klubem – jest to wsparcie dla zawodniczek  piłki ręcznej; kwota 30 tyś.zł. 
pozostaje w PiRG na zadania promocyjne 
Pan Thiel- to zawodniczki  powinny  promować gminę Krapkowice- na koszulkach 
powinny mieć Logo Krapkowic 
Pan Kasiura – środki promocyjne są tak wydawane, aby przynosiły jakieś wyniki-
zawodniczki są w I lidze  -ich promocja jest jak najbardziej wskazana - są przesłanki, 
że taka promocja będzie skuteczna. 
Więcej uwag ,pytań nie zgłoszono. 
Pan Rożałowski- odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 
Krapkowice na 2012 rok ,poddając pod głosowanie – uchwała przeszła jednomyślnie 
-głosowało 18 radnych – UCHWAŁA Nr XII/180/2012 
Projekt uchwały nr 20 – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Pan Brzozowski – dość duża kwota jest przeznaczona na obsługę  płatnego 
parkowania -czy obsługa ma być rozbudowana ? 
Pan Patej – zgodnie z umową ,jaka została zawarta z TBS”ZGM” wpływy z obsługi 
płatnego parkowania wpływają do kasy urzędu w kwocie 250 tyś.zł. rocznie – z tego 
TBS „ZGM” otrzymuje 130 tyś.zł.  
Pan Rożałowski – wprowadzając 4 nowe zadania, zwiększamy swoje zobowiązania – 
czy mamy dodatkowe środki w budżecie  na te zadania ? 
Pan Patej – zadania są wprowadzone i jeżeli okaże się, że w 2014 roku zabraknie 
nam pieniędzy ,to w każdej chwili możemy ponownie wrócić do dyskusji  
Pani Wójcik – to są zadania wyszacowane-  wartość robót po przetargu może spaść 
– nie ma raczej zagrożenia dla płynności  finansowej – w ostateczności gmina może 
zaciągnąć bardzo korzystną pożyczkę – gmina w okresie 7 lat, maksymalnie może 
wykorzystać 100 tyś.zł.  i zamknąć ten  projekt . 
Pan Rożałowski – odczytał projekt uchwały nr 20 w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej ,poddając pod głosowanie – uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 18 radnych – UCHWAŁA Nr XII/181/2012  
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Ad.13.  
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad  udzieli :  
Pan Kasiura- ogłoszono konkurs na strażnika do Straży Miejskiej – oferty można było 
składać do 17 kwietnia br. –zgłoszono 10 ofert, z czego 9 spełniło nakreślone 
warunki- w przyszłym tygodniu nastąpią rozmowy z kandydatami i ostateczne 
rozstrzygnięcie , 
- rozważymy wykonanie dwóch kopert przy KDK 
- jeszcze przed wakacjami chcemy uporządkować sygnalizację świetlną,  
- będą przygotowane dwa projekty na: termomodernizację Hali Sportowej w Otmęcie 
i modernizację basenu na stadionie –szukamy firmy, która zajmie się  tymi projektami 
- statek „Chrapek” jest na stanie gminy- póki co, gmina na jego utrzymanie nie 
poniosła żadnych pieniędzy - firma budująca port w Krapkowicach jest 
zainteresowana tym statkiem-wpłynęło do urzędu pismo o jego przejęcie- możemy 
statek przekazać- firma będzie utrzymywać statek do celów  rekreacyjno-
turystycznych  
- trasa Tur de Polone jest imprezą  komercyjną – pierwotna trasa miała przebiegać 
inaczej –włączyliśmy się finansowo  i  zmieniono trasę – przebiegać będzie min. 
przez Krapkowice -jest to promocja dla naszej gminy –na trasie mają być 
przeprowadzone tylko prace uzupełniające ubytki na drogach, przejazdy torami 
zabezpieczone będą  nakładkami –prezentacja trasy odbędzie w Warszawie- nasza 
gminę również pokażą –relacja będzie prowadzona na żywo  u nas –wzdłuż trasy 
będą  umieszczone materiały promocyjne- w Krapkowicach zaistnieją gwiazdy 
medialne  
-żadna z firm, z którymi rozmawialiśmy nie wyraża chęci zajęcia się  korektą 
sygnalizacji świetlnej  w mieście –szukamy dalej wykonawcy- do wakacji chcemy 
uporządkować  w pewien sposób sygnalizację ,przynajmniej usprawnić sygnalizację 
poziomą -jest firma ,która zajęła się  analizą ruchu  komunikacyjnego w mieście  
-teren przy ul. Górnej (część terenu- wyjazd na autostradę) nie jest terenem 
gminnym- bardzo długo trwały rozmowy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych 
w sprawie przekazania tego odcinka drogi na rzecz gminy – po dokonaniu podziału 
końcówka tej drogi stanie się gminną  i wówczas możemy przystąpić do jej 
uporządkowania   
- telefony, to nie jest bezpośrednie zadanie gminy-telekomunikacja przewiduje do 
2013r całkowicie zmodernizować sieć telekomunikacyjną – wyślemy pismo do nich 
celem zabezpieczenia Kórnicy w prawidłową sieć telefoniczną 
Ad.14.Wlne wnioski  i zapytania  zgłosili: 
1.  Wnioskowano o rozważenie namalowania dwóch kopert przy słupie  
      ogłoszeniowym, przy KDK, uniemożliwiając tym samym parkowanie samochodów   
      na wjeździe   - wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
2.  Wnioskowano o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na 
     dofinansowanie termomodernizacji obiektu Hali Sportowej im. Władysława  
     Piechoty w Otmęcie - wniosek  Pana Małkiewicza- wniosek skierowano  
     do Wydz. PiRG  
3.   Wnioskowano o rozważenie zamontowania w istniejącej sygnalizacji świetlnej,         
      po obu stronach przejścia dla pieszych tzw. włączników świetlnych, 
      umożliwiających bezpieczne przejście przez ulicę - wniosek Pana 
      Rożałowskiego- wniosek  skierowano do Wydz. GKI  
4.   Wnioskowano aby przyjęty funkcjonariusz do Straży Miejskiej był zatrudniony  
      jako funkcjonariusz ,a nie pracownik  biurowy- wniosek Pana Brzozowskiego  
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5.   Wnioskowano o zakończenie remontów ulic: Kopernika i  Sienkiewicza  
      w Steblowie oraz ulicy Zuga w Rogowie Opolskim- wniosek Pana Guta- 
      wniosek skierowano do Wydz. GKI. 
6.  Wnioskowano o wzmożenie patroli Straży Miejskiej  i Policji na wszystkich placach 
      zabaw mieszczących się na terenie Krapkowic i Otmętu, szczególnie na Placu  
      Gagarina - wniosek Pani Pi ętki -wniosek skierowano do Stra ży Miejskiej 
      i Policji 
7.   Wnioskowano o uporządkowanie i doposażenie placów zabaw ( Plac Gagarina,  
      plac koło firmy „Chespa” oraz  plac na ulicy Kilińskiego) w urządzenia do zabaw  
      dla dzieci oraz  nasadzenie na tych terenach ozdobnych krzewów - wniosek  
      Pani Pi ętki-   wniosek skierowano do Wydz. GKI   
8.   Wnioskowano o : 

• O większy nadzór nad  pracownikami wykonującymi roboty drogowe     
i instruowanie ich w zakresie  prawidłowego wykonywania tych prac (na 

      drogach studzienki   kanalizacyjne są usytuowane zbyt wysoko, krawężniki  
      itd ). 
• wymianę na drodze krajowej nr 45 w obrębie ronda drobnej kostki granitowej 

na kostkę masywną, większą- drobna kostka uszkadzana jest przez ciężkie 
samochody  -Wnioski Pana Suchego- wnioski skierowano do Wydz. 
GKI. 

9.   Wnioskowano, o zorganizowanie na trenie miasta Krapkowice tzw. giełdy staroci,  
      umożliwiając  mieszkańcom gminy  jak i osobą przyjezdnym  wystawienie swoich 
       rzeczy  do sprzedaży lub wymiany - wniosek Pana   Rożałowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz.   PiRG  
10. Wnioskowano o dokonanie wizji lokalnej pod kątem prawidłowego wykonania 
      wjazdu od ul. Opolskiej do warsztatu samochodowego „Nowak Autoserwis”- 
      wjazd zrobiono zbyt blisko przejścia dla pieszych- wniosek Pana Guta- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI. 
11. Wnioskowano o odnowienie znaków drogowych z nazwami ulic na terenie miasta 
      Krapkowice  ze szczególnym uwzględnieniem znaku informacyjnego: Al Jana 
      Pawła II- wniosek Pana Unsnera- wniosek skierowano do Wydz. G KI  
 
Ad.15.Zako ńczenie XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
       Zamknięcia XII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan 
Rożałowski. Przewodniczący przypomniał radnym o złożeniu, do dnia 30 kwietnia br. 
oświadczeń majątkowych radnego. 
 
Protokołowała: Elżbieta Skiba       
 
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                        Witold Rożałowski                           
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