
PROTOKÓŁ NR XVI/2012 
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

w dniu  07 grudnia 2012r. 
 
 
  
 
Ad. 1. Sprawy regulaminowe 
 
       XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.  
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do godziny 1730  
W obradach uczestniczyło  ponad  30 osób. 
Porządek obrad:  
  1. Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej - sprawy regulaminowe. 
  2. Podjęcie uchwał: 
      1) w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
              Krapkowice; 
      2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok ; 
      3) w sprawie zmiany uchwały nr XII/169/2012  Rady Miejskiej w Krapkowicach  
              z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
              miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  
              uchwałą nr XXXVI/574/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
              z dnia 8 października 2002r. 
  3. Zakończenie XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Otwarcia XVI Nadzwyczajnej  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 w Krapkowicach,  
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy         
18 radnych (stan Rady - 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
Przewodniczący obrad powiedział, że XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic. 
Burmistrz wystąpił z takim wnioskiem, mając przede wszystkim na uwadze  
uchwalenie  w ustawowym  terminie Regulaminu  utrzymania  czystości i porządku 
na terenie Gminy Krapkowice. 
Komisja doraźna, obradująca dzisiaj nad projektem Regulaminu czystości i porządku 
na terenie Gminy Krapkowice, przyjęła negatywne stanowisko odnośnie uchwalenia 
powyższego regulaminu. 
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do burmistrza, jako wnioskodawcy ,czy 
wycofuje  kontrowersyjny projekt uchwały z porządku obrad ? 
Burmistrz Pan Kasiura – stwierdził, że zdaje sobie sprawę z całej niedoskonałości 
bubla prawnego, jakim jest „ustawa śmieciowa, jednak nie może wycofać projektu 
uchwały z porządku obrad, gdyż jako burmistrz  jest zobligowany do  przedstawienia 
regulaminu czystości i porządku w gminie, w terminie do końca roku 2012  i nie ma 
podstaw prawnych do jego wycofania.  
 



Ad. 2.  
   Przewodniczący obrad odczytał projekty uchwał, poddając pod głosowanie:  
 
           - Projekt uchwały  nr 1- w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości  
i porządku  na terenie Gminy Krapkowice  z autopoprawką w Rozdziale II – 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości -
paragraf 2 ust.5 ”Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących 
rolnymi, w stanie wolnym od zachwaszczenia z trawą  nieprzekraczająca  wysokości  
z 15 cm na 20 cm”- głosowało 18 radnych: 0”za”, 9”przeciwko”, 9 „wstrzymujących 
się od głosu”-  uchwała nie przeszła. 
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski  stwierdził, że uchwały nie podjęto. Jeżeli do 
końca roku rada nie podejmie uchwały, to będzie to skutkować wezwaniem rady 
przez wojewodę do jego uchwalenia w wyznaczonym  przez niego terminie.  
Jeżeli rada nadal nie podejmie w wyznaczonym terminie uchwały, to wojewoda         
w drodze zarządzenia zastępczego wyda własną regulację prawną. Możliwe, że do 
tego czasu  dojdzie do nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. 
 
            -  Projekt uchwały nr 2 -  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 
2012 rok - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 18 radnych - UCHWAŁA Nr 
XVI/241/2012 
 
           -  Projekt uchwały nr 3 - w sprawie zmiany uchwały nr XII/169/2012 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonego uchwałą  nr XXXVI/574/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
8 października 2002 r.- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 18 radnych – 
UCHWAŁA Nr XVI/242/2012  
       
Ad.3.   
 Przewodniczący obrad  Pan Rożałowski  złożył uczestniczącym w obradach rady 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a następnie dokonał 
zamknięcia  XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Protokołowała: E. Skiba 
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                      mgr Witold Rożałowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a): Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2012-12-12 


