
Protokół Nr XX/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
 
              XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 17oo   
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności 
obrad. 

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 17.04.2013 r. 
do 19.06.2013r. 

3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10 
porządku obrad. 

4. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w 2012 roku. 

5. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy 
Krapkowice za 2012 rok. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 
roku . Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic  za 2012 rok.  

6. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-
oświatowych do Akcji letniej 2013. 

7. Informacja na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie 
Krapkowice. 

8. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami 
użytkowymi i socjalnymi. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób. 
Otwarcia XX 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, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
sołtysów poszczególnych sołectw gminy, prezesów spółek gminnych, mieszkańców 
Krapkowic, uczestniczących w obradach .  
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 21 
radnych (stan rady 21 radnych),co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji . 
Protokół z XIX Sesji Rady w dniu 17.04.2013r. był do wglądu w Biurze Rady ,na 
stronie internetowej urzędu, na sali ,przed obradami radnych. 
Protokół przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości - 
glosowało 21 radnych . 
Przewodniczący zaproponował  omówienie  i uchwalenie projektu uchwały nr 27 
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 



Gminy Krapkowice  Sp. z o.o., w pkt. 9 porządku obrad (Podjęcie uchwał),  jako  
pierwszego spośród  trzydziestu dwóch projektów uchwał, ponieważ uchwała jeszcze 
dzisiaj powinna znaleźć się w RIO. 
Radni powyższe zaakceptowali  jednomyślnie -  głosowało 21 radnych . 
Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały 
nr 11 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  
Wniosek został przyjęty – głosowało 21 radnych  
Przewodniczący poinformował o tym, że wpłynęła na jego ręce skarga na działalność 
Burmistrza Krapkowic .Radni zostali zapoznani z treścią skargi. Skarga zostanie 
skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, a następnie 
opinia komisji trafi pod obrady radnych. Na Sesji Rady w dniu 21 września 2013r. 
radni  zdecydują o zasadności skargi.  
 
Ad.2.   
         Sprawozdanie  z działalno ści  w okresie mi ędzy sesyjnym   tj.   od  17 
kwietnia   2012r. do 19 czerwca 2012r.przedło żył Burmistrz Krapkowic Pan 
Andrzej Kasiura  
 

• 01.05.2013 - XXXI Krapkowicki Bieg  Uliczny, przy współuczestnictwie wielu 
organizacji w organizacji biegu  -bardzo duża frekwencja -ponad 500 
uczestników wystartowało na 10 km 

• 02.06.2013 -Święto Flagi – msza w intencji ojczyzny ,złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Ofiar Wojen-w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej 
uroczystość związana z uczczeniem Dnia Flagi Narodowej i służb 
mundurowych   

• 3-5.05.2013r.- obchody Święta Konstytucji 3 Maja połączone z Dniami  
Krapkowic-kwiaty od radnych, burmistrza, mieszkańców Krapkowic pod 
pomnikiem Ofiar Wojen, przemarsz na Plac Eichendorffa, piknik biało-
czerwony, zorganizowany przez Starostwo Krapkowickie, występy zespołów 
artystycznych  

• 08.05.2013- w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie spotkanie z 
konsulem i przedstawicielami gmin partnerskich Zabierzów, Morawica, 
Krapkowice - wyrażenie zadowolenia ze współpracy z miastem Camas (USA) 
– omówienie elementów organizacji kolejnych obozów, dalszej współpracy 

•  14.05.2013-Gala Pulsu Biznesu (organizator rankingu -Filary Polskiej 
Gospodarności 2012r)-odebraliśmy tytuł Samorządowca Menadżera Regionu 
–Krapkowice uplasowały się w pierwszej 10-tce nagrodzonych 
samorządowców w woj. opolskim – cenne wyróżnienie, zważywszy na 
skomplikowaną sytuację gospodarczą w polskich gminach i świadczy o tym, 
że gmina Krapkowice jest dobrze postrzegana na zewnątrz 

• 15.05.2013 -Forum Gospodarcze- spotkanie z przedsiębiorcami z Krapkowic, 
sponsorami nagród m.in. na Dzień Kobiet  

•  23.05.2013-oglosozno otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu 
w gminie w II półroczu br.- wnioski można było składać do 14.06.2013r.- 
konkurs dot. projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się 
do poprawy warunków usprawnienia sportu oraz zwiększenia dostępności 
mieszkańców gminy do działalności sportowej poprzez udział klubów 
sportowych reprezentujących gminę w rozgrywkach organizowanych przez 
polskie związki sportowe –na realizację projektów w II półroczu 2013r. 
przeznaczono kwotę 120.000 zł. 



•  29.05.2013-  uroczyste obchody Święta Strażaka  
•  01.06.2013- Dzień Dziecka zorganizowany przez PZW Koło Krapkowice –

zorganizowano zawody wędkarskie, w których uczestniczyło 44 dzieci – po 
zawodach wędkarskich na dzieci czekały  kiełbaski z grilla, paczki ,nagrody i 
upominki-gminny Dzień Dziecka przesunięto na dzień 29.06.2013r ze 
względu na  niekorzystną aurę pogodową -rz. Osobłoga wylała i obszar 
„Mariny” był zalany, co uniemożliwiło organizację tej i innych imprez w tym 
miejscu  

•  02.06.2013- Turniej na „Orliku” ,organizowany przez Klub „Spiders” 
•  15.06.013-II Krapkowicki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w KDK i 

Park „Magnolia” 
•  16.06.2013- miejsko-gminne zawody sportowo- pożarnicze o puchar 

Burmistrza Krapkowic na stadionie miejskim w Otmęcie ,zakończone 
grochówką 

• Przygotowano pod dzisiejsze obrady 32 projekty uchwał m.in. wystąpienie ze 
Związku  Międzygminnego „Czysty Region” 

• Odbyły się spotkania z sołtysami  m.in. nt. wprowadzenia w życie nowej 
ustawy gospodarowania odpadami; organizacji tegorocznych dożynek 
gminnych w Pietnej  w dniu 25.08.2013r.-ustalono trasę przemarszu 
korowodu - w najbliższym czasie kolejne spotkanie nt. ustalenia zasad  u 
reguł przy ocenie tegorocznym konkursie  koron żniwnych  wprowadzenia w 
życie nowej ustawy gospodarowania odpadami  

• Zmieniono szatę graficzną strony internetowej UMiG, poprzez lifting 
techniczny dostosowując do nowocześniejszego wzornictwa, posługiwania się 
środkami nowej technologii (tablety, smartfony), którymi posługują się turyści 
mieszkańcy Krapkowic  

• Od 3 tygodni istnieje Facebook - Krapkowice -najszybszy komunikator 
pomiędzy  instytucjami, organizacjami itd.-wykorzystany ostatnio do szybkiego 
poinformowania o  stanie wysokiego poziomu rz.Odry  

•  W m-cu Kwietniu br.  wypowiedzenie umowy użytkowania obiektu przez Klub 
Sportowy „Unia” – od sierpnia obiekt wraca do zasobów gminy – będzie to 
obiekt ogólnodostępny, ale przede wszystkim dla piłkarzy, którzy dotychczas 
trenowali na boisku  - nastąpi mała reorganizacja  w dziedzinie zarządzania 
sportem - wszelkie obiekty sportowe (nie dochodowe),po wykonaniu remontu 
powrócą pod zarząd umig – zarządzanie tymi obiektami  przez spółkę OSiR, 
to naliczanie podatku od każdej  faktury (23 %), którą wystawiała spółka na 
urząd, co powodowało zmniejszenie i tak nie wystarczających środków na 
bazę sportową - 2 etaty z OSiR będą przeniesione do mig  -  OSiR  będzie 
zarządzał tylko   basenem, przygotuje  efektywny plan finansowy na basen i 
zajmie się zapewnieniem największej frekwencji na basenie -  docelowo 
nastąpi zmiana nazwy OSiR  na adekwatny do ich zadań  

• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na remont  Hali Sportowej w 
Otmęcie-wygrała Firma PROMON z Opola- odbyły się już dwa spotkania  nt 
remontu tego obiektu- firma przygotowuje dokumentację i niedługo 
rozpocznie remont- planowane zakończenie, to czerwiec 2014 r.  

           Zaproszenie wszystkich na: 
• 21.06.2013(piątek) -  NOC KUPAŁY -godz.17oo – nadbrzeże przy ujściu 

Osobłogi do Odry 



• 28.06.2013- NOC ARTYSTÓW – w Parku Magnolia (przy KDK),gdzie odbędą 
się pokazy taneczne, spektakle teatralne, kabarety, wystawy, występy grup 
wokalnych i muzycznych 

• 29-30.05.2013- Piknik Odrzański, połączony z aktywnością różnych 
organizacji, stowarzyszeń itd. 

Burmistrz Pan Kasiura poinformował, że Sołectwo Ściborowice wzięło udział w 
konkursie „Fundusz  Sołecki-najlepsza inicjatywa”, zorganizowanym przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów- 26 maja br. w Licheniu nastąpiło uroczyste  
rozstrzygnięcie konkursu ,podczas którego, na ręce przedstawicieli sołectwa  
wręczono nagrodę pieniężną za zajęcie III miejsca ,w wys.5 tyś.zł.- konkurs 
obejmował województwo wielkopolskie i województwo opolskie -   z woj. opolskiego, 
do konkursu przystąpiło 27 sołectw- nagrodzona inicjatywa to „dzień ziemniaka”, 
które Sołectwo Ściborowice organizuje corocznie   z własnego funduszu wraz z 
lokalną grupą „Odnowa Wsi”.  
Na ręce przedstawicieli Sołectwa Ściborowice, Burmistrz Pan Kasiura                         
i Przewodniczący Rady Miejskiej , złożyli list gratulacyjny.   
Pan Brzozowski - czy wystąpiły duże straty w związku z ostatnimi „podtopieniami”     
w gminie   
Pan Kasiura – rolnicy nie zgłosili żadnych strat - zgłoszono  jedynie podcięcie drzew 
w kilku miejscach, pełniono dwa dyżury, wówczas, gdy wylała  rz.Osobłoga    - nie 
było zdarzeń, które byłyby potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców.  
Pan Bryś - straty wystąpiły szczególnie  na łąkach (zalane) - rolnicy nie zgłaszali 
podtopionych  powierzchni, gdyż tereny dalej usytuowane  od rz. Odry i wałów  nie 
mogą być ubezpieczone  
Pan Gut - kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na prezesa OSiR, jak długo będzie  
pełnił obowiązki (po) na basenie - wcześniej rada nadzorcza wspominała o 
ogłoszeniu konkursu   
Pan Kasiura –prezes OSiR nie jest powołany jako „P.O.”(pełniący obowiązki), tylko   
na stanowisko prezesa - wspólnie z radą nadzorczą zastanawialiśmy się nad 
ogłoszeniem konkursu, ale przy   scaleniu  schematu zarządzania sportem w UMiG i 
pozostawieniem basenu w OSiR ,postanowiliśmy ,że konkursu na razie nie będzie -
Prezes  ma przedstawić   założenia działania basenu w nowej rzeczywistości –z tych 
oczekiwań będzie rozliczany  przez radę nadzorczą i burmistrza . 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 17 kwietnia 2013 r do 19 
czerwca 2013r. radni przyjęli jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – 
głosowało 21 radnych . 
 
Ad.3.  
          Wnioski i zapytania nie zwi ązane z tematami dzisiejszych obrad – 
odpowiedzi w pkt. 10 porz ądku obrad. 
Radni nie zgłosili wniosków, uwag. zapytań  w tych punkcie . 
 
Ad.4.  
        Realizacja wniosków za 2012 rok (Informacja w zał ączeniu do protokołu) 
Pan Rożałowski – zgłosił uwagę, co do realizacji wniosku (zgłoszony przez niego w 
dniu 5.04.12r :uporządkowanie terenu kolo d. klubu nocnego przy ul. Opolskiej  
poprzez wywiezienie gruzu) - nie jest odpowiedzią, że nie jest w  kompetencji  
Wydz.GKI prowadzenie egzekucji dot. porządku na terenie prywatnym – należy 
poinformować  właściciela posesji o uporządkowanie terenu i kompetentne służby      
o wyegzekwowanie tego porządku  



Informację z realizacji wniosków za 2012 rok przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym   
do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 radnych. 
 
 
Ad.5. 
      Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Gminy Krapkowice wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania bud żetu gminy za 2012 rok (w zał ączeniu do 
protokołu)   
       Radni otrzymali Sprawozdanie finansowe gminy Krapkowice za 2012 rok               
(Zarządzenie Nr 527/2013 Burmistrza Krapkowic  z dnia 20 maja  2013r) oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok (Zarządzenie  Nr 490/2013 
Burmistrza Krapkowic z dnia  14 marca   2013r.- zagadnienie  było  głównym 
tematem posiedzeń komisji Rady, szczególnie na komisji gospodarki i finansów - 
wszystkie komisje przyjęły pozytywnie przedstawione sprawozdanie  
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 
2012 rok – opinia pozytywna. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski  poinformował, że  Komisja 
dokonała badania sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ,  w dniach 
15 i 21 maja 2013 r., oceniając jego wykonanie   pozytywnie – komisja złożyła do 
rady wniosek o udzielenie dla burmistrza  absolutorium z działalności za 2012 rok . 
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium opiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu, wydając pozytywną opinię . 
Przewodniczący  odczytał opinię RIO.  
Pan Rożałowski -po stronie wydatków majątkowych RIO wykazała, że plan wyniósł 
8,3 mln., a wykonanie tylko 6,9 mln (83,1 % wykonania do planu)- dlaczego tu  jest 
tak niskie wykonanie . 
Skarbnik Pan Patej - w niższej kwocie wykonano niż planowano- m.in. Projekt 
„Baborów” nie został całkowicie wykonany w 2012- spodziewano się również 
większych wykupów w gospodarce mieszkaniowej – niestety były niższe – część 
zadań została przekwalifikowana do wykonania w 2013 roku  
Burmistrz Pan Kasiura-wszystkie zadania ,jakie zaplanowaliśmy, zostały wykonane---
na lata 2013-2014 przypadnie apogeum spłaty zadłużenia gminy, w którym główna 
pozycję stanowi basen- spłaty te ograniczają rozpoczynanie nowych inwestycji, ale 
jak widać ,nie blokują ich ,bo np. rozpoczynamy modernizację hali sportowej  -za dwa 
lata gmina będzie mogła pozwolić sobie na więcej inwestycji, chociaż zależeć to 
będzie też  od wydatków bieżących  
Pan Rożałowski - najważniejsze  jest to, że nie przekroczono dyscypliny finansowej –
to podstawowe kryterium przy ocenie wykonania budżetu i decyzji o absolutorium – 
budżet jest trudny i deficytowy-borykamy się ze spłatą dużych zobowiązań, ale 
sytuacja jest stabilna i bezpieczna- nasza gmina przeszła szereg kontroli 
finansowych i wykazały one, że pieniądze publiczne są zarządzane rzetelnie, 
prawidłowo.  
Sprawozdanie finansowe gminy Krapkowice za 2012 rok  (Zarządzenie Nr 527/2013 
Burmistrza Krapkowic  z dnia 20 maja  2013r) oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2012 rok (Zarządzenie  Nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia  14 
marca   2013r. poddano pod głosowanie – radni powyższe przyjęli jednomyślnie do 
zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 radnych . 
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski  odczytał, poddając pod głosowanie  projekt 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2012 rok- 



uchwała przeszła jednomyślnie - za udzieleniem absolutorium  burmistrzowi 
głosowało 21 radnych -UCHWAŁA Nr XX/300/2013 
Burmistrz Pan Kasiura  - podziękował za jednomyślne udzielenie absolutorium za 
2012 rok, - realizacja tegorocznego  budżetu będzie przebiegała również sprawnie i 
będzie prowadzona wspólnie z radnymi dla dobra społeczeństwa. 
Pan Rożałowski - uznanie należy się również dla skarbnika gminy, gdyż w dzisiejszej 
dobie, przy zadłużeniu gminy, nie łatwo jest prowadzić budżet -  jak mówi przysłowie 
nie łatwo  przelać z pustego w próżne.  
 
Ad.6. 
    Stan przygotowa ń instytucji i organizacji społecznych, placówek kul turalno- 
oświatowych do akcji letniej 2013 (w zał ączeniu do protokołu)              
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – glosowało 21 
radnych. 
Ad.7.  
         Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wc zesno-szkolnej w mie ście             
i gminie Krapkowice (w zał ączeniu do protokołu) 
Informację przyjęto jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości – glosowało 21 
radnych . 
 
Ad.8.                                                                                    
     Informacja nt gospodarowania mieszkaniowym zas obem Gminy oraz 
lokalami u żytkowymi  i socjalnymi (w zał ączeniu do protokołu). 
Informację przyjęto jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 
radnych . 
 
Ad.9. 
    Podjęcie uchwał  
Projekt uchwały Nr 27  – w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Sp. z o.o.- uchwała przeszła 
jednomyślnie –glosowało 21 radnych –UCHWAŁA Nr XX/301/2013  
Radna Pani Piętka -  poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w uchwale dot. OSiR  znalazł 
się zapis w paragrafie 4 uchwały  dot. MiGBP  
Skarbnik Pan Patej -na sesji kwietniowej br. do WPF zostało wprowadzone  zadanie 
Pn.”przebudowa biblioteki publicznej”-jedną z uchwał było udzielenie pożyczki 
długoterminowej w kwocie 1,3 mln. dla biblioteki- po sesji okazało się ,zę zadnie nie 
będzie realizowane w 2013 roku – budżet państwa na zadania majątkowe nie ma już 
pieniędzy – to zadanie przesunięto  w całości na rok 2014- wykorzystano jedynie 31 
tyś.zł. na prace projektowo- dokumentacyjne biblioteki –  w związku z tym udzielanie 
pożyczki w tym roku dla biblioteki jest bezcelowe- uzgodniono z kolegiatem RIO ,aby 
w  uchwale dot. OSiR  uchylić w całości  uchwałę kwietniową dot. biblioteki 
Projekt uchwały Nr 2 -  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ograniczonego nieruchomości zabudowanej  - uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XX/302/2013  
Projekt uchwały Nr 3  - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności 
przesyłu- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych – UCHWAŁA 
Nr XX/303/2013 
Projekt uchwały  Nr 4 -  w sprawie   wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych – 
UCHWAŁA Nr XX/304/2013  



Projekt uchwały  Nr 5   -  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej i na obciążenie nieruchomości 
służebnością gruntową – uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych – 
UCHWAŁA Nr XX/305/2013 
Projekt uchwały  Nr 6  -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości       
w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej –uchwała przeszła jednomyślnie-glosowało 21 radnych – 
UCHWAŁA Nr XX/306/2013 
Projekt uchwały Nr 7 -  w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – uchwała przeszła jednomyślnie-
glosowało 21 radnych -UCHWAŁA Nr XX/307/2013 
Projekt uchwały Nr 8  - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie             
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej-uchwała 
przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XX/308/2013  
Projekt uchwały Nr 9 -  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej –uchwała przeszła 
jednomyślnie - głosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XX/309/2013 
Projekt uchwały Nr 10  - w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości  na 
czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy –uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych – UCHWAŁA 
Nr XX/310/2013 
Projekt uchwały Nr 11 - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości –projekt 
uchwały wycofany na wniosek burmistrza. 
Projekt uchwały Nr 12  - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – uchwała przeszła jednomyślnie - glosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XX/311/2013  
Projekt uchwały Nr 13  -  w sprawie  zmiany uchwały nr XVIII/280/2013 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013r. w spr. przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”- uchwała przeszła jednomyślnie-
głosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XX/312/2013 
Projekt uchwały Nr 14  - w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom-uchwała przeszła jednomyślnie-
glosowało 21 radnych -UCHWAŁA Nr XX/313/2013 
Przewodniczący obrad ogłosił 10-cio minutową  przerwę. 
Po przerwie . 
Projekt uchwały Nr 15 - w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tych umów – uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XX/314/2013 
Projekt uchwały Nr 16  - w sprawie  wystąpienia Gminy Krapkowice ze Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu 
Burmistrz Pan Kasiura –od ponad roku najgorętszy temat we wszystkich 
samorządach-  sześć lat temu przystąpiliśmy do związku- wskazano 4 miejsca 
instalacji  przetwarzania odpadami: Opole, Nysa, Kluczbork i Kędzierzyn-Koźle – 
miasta samorządowe podchodziły różnie do formy realizacji-w Kędzierzynie wybrano 
związek- są to plusy i minusy-plusem było to, że kilkanaście gmin miało wspólny cel-
minusem jest to, że oddajemy prawo związkowi-rok temu podejmowaliśmy decyzję 
czy samodzielnie podejmujemy się zadania, czy wspólnie z innymi gminami w 
związku- wówczas przekonywałem, że razem będzie korzystniej-dzisiaj okazuje się 
że związek nie  do końca radzi sobie  z powierzonymi zadaniami – pierwszym 



wyznaczonym zadaniem  była budowa instalacji przetwarzania odpadów, której do 
dzisiaj nie ma i nie wiadomo czy powstanie, bo samorządowcy w tej sprawie nie 
potrafią się porozumieć – ta instalacja nie została nawet  wpisana do Woj. Programu 
Gospodarki Odpadami- osoby zatrudnione w związku nie radzą sobie z realizacją 
zadania- nie widać tu woli do budowy instalacji-do tej pory zadania związku 
prowadzili pracownicy naszego urzędu – nawet gdyby instalacja  powstała,to nie 
trzeba być w związku ,aby z niej korzystać – jest chaos i wolne tempo we wdrażaniu 
ustawy przez związek-wciąż nie wiadomo czy związek zdąży z faktycznym 
wdrożeniem  ustawy  od 1 lipca br- własnymi siłami jesteśmy w stanie sprawniej, 
lepiej i szybciej realizować i egzekwować zapisy ustawy i na pewno nie drożej niż 
ustalone stawki-docelowo nawet taniej- dzisiaj nastąpiło w urzędzie otwarcie ofert –
wpłynęła tylko 1 oferta Firmy Veolia –jeżeli będzie poprawna pod względem 
merytorycznym, to firma zostanie wybrana i będzie zachowana ciągłość wywozu 
odpadów, poprzez świadczenie usług przez Veolię – w związku z brakiem postępów 
sprawnego wybudowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych ,która miała powstać na terenie miejskiego składowiska odpadów w 
Kędzierzynie –Koźlu, do której miałyby trafiać odpady komunalne z terenu gmin 
członkowskich ; ze względu na  długotrwającą procedurę związaną z wpisaniem jej 
do Woj. Planu  Gosp. Odpadami  jako instalacji zastępczej; odwołaniem przez 
związek na wyłonienie partnera prywatnego, który zająłby się wybudowaniem, jak 
również nie dostrzeganiem ze strony kierownictwa związku podejmowania działań z 
odpowiednim wyprzedzeniem ,mających zapewnić płynność i funkcjonalność 
systemu gospodarowania odpadami od 1 lipca br., wnioskuję o wystąpienie ze 
związku, przedkładając  projekt uchwały –wypowiedzenie musi być złożone co 
najmniej na pól roku przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego – szybciej 
wycofać się nie da- od 1 lipca do stycznia 2014r. odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych wg. nowej ustawy ”śmieciowej” będzie zajmować się jeszcze 
związek gmin. 
Pan Małkiewicz- dlaczego nie ma na sali przewodniczącego związku pana 
Chudomięta –mieszkańcom należy się wytłumaczenie 
Pan Rożałowski- wskazał obecnego na sali członka zarządu „Czystego Regionu” 
Zastępcę Burmistrza   Pana Harafa  
Pan Kowalczuk – związek wykluczył nieruchomości niezamieszkałe –każda 
nieruchomość jednak  wytwarza odpady i gmina powinna te nieruchomości również 
wziąć pod uwagę  
Pan Żyłka -  czy po 1lipca nie grozi nam paraliż ,bałagan – czy jesteśmy przez pól 
roku zapewnić sprawne  odbieranie  odpadów  komunalnych –zwykłych ludzi 
interesuje jak będzie po „nowemu „,czy nie będzie paraliżu  
Pan Haraf- mieszkańcy nie muszą się martwić –własnymi silami jesteśmy w stanie 
realizować nowe przepisy sprawniej, szybciej i taniej od stawek zaproponowanych 
przez związek –my będziemy przez mieszkańców rozliczani i chcemy mieć wpływ na 
pewne rozwiązania – wyjście ze związku kilkakrotnie było już wskazywane- jako 
członek zarządu powinienem bronić związku, ale nie mam za bardzo za co – związek 
wciąż nie ma terenu i musiał odwołać negocjacje z firmami ,które miały budować 
instalacje- wnioski nasze kierowane do związku zostawały bez odzewu a pracownicy 
„czystego regionu” są niekompetentnymi –spodziewałem się ze strony związku 
zdecydowanej reakcji ,kiedy dowiedział się ,że chcemy wystąpić – takiej reakcji nie 
było-nasze wyjście zostało zbagatelizowane na oficjalne  pismo, które wysłałem do 
przewodniczącego związku – nie ma odpowiedzi-związek nie jest zainteresowany, co 
dzieje się w Krapkowicach  



Burmistrz Pan Kasiura - od 1 stycznia 2014r. gmina musi być dobrze przygotowana 
do prowadzenia tego zadania –musi nastąpić  zmiana deklaracji -będą one prostsze i 
rzetelnie przygotowane  do wypełnienia przez mieszkańców  
Pan Rożałowski – wyliczone ilości  śmieci nie mają się  do rzeczywistych wyliczeń 
gminy –chociażby wyliczenia dla szpitala, przedsiębiorców, należy zastanowić się też 
nad nieruchomościami niezamieszkałymi –związek je wyłączył ,my musimy rozważyć 
pozostawienie tych nieruchomości . 
Pan Krajka –czy związek nie będzie żądał odszkodowania z tytułu naszego  
wystąpienia ze związku  
Pan Haraf -w treści umów związku z firmami jest zapis, że związek może odstąpić od 
niej i nie ma nic o rekompensacie -związek nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu 
naszego wystąpienia  i musiałby bardzo udokumentować że takie koszty powstały .  
Pan Kucypera  radca prawny umig Krapkowice: 
zapoznałem się z opinią radcy prawnego związku „Czysty Region” i zgadzam się 
tylko z pierwszym pkt. opinii dot. formalnych spraw jak należy postąpić, aby to 
wypowiedzenie było skuteczne- umowa  i statut związku uprawnia gminę do 
wystąpienia z niego  i nie jest to działaniem bezprawnym- wykonawcy nie zaskarżyli 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiedząc, że związek może odstąpić od 
umowy , gdyby któraś z gmin wystąpiła ze związku –wynagrodzenie jest płatne tylko 
za  faktycznie wykonane czynności , bez kar dla związku -„czysty region” powinien 
zadbać o swoje interesy i sam odstąpić  od umowy – nie zgadzam się  z opinią, że po 
1 stycznia 2014r. gmina nabędzie dopiero prawa do podejmowania uchwał -związek 
nie decyduje o podejmowaniu uchwał  przez gminę. 
Pan Kasiura- spodziewałem się, że przewodniczący Pan Chudomięt ,będzie chciał 
rozmawiać z nami , proponować rozwiązania - im chyba jednak nie zależy na tym 
abyśmy dalej w związku byli -  powinni zabiegać o to ,aby wyjaśnić dlaczego nie 
jesteśmy zadowoleni-poradzimy sobie sami z realizacją zadania ,bez  jakichkolwiek 
perturbacji dla mieszkańców, lepiej niż związek   
Obrady opuścił radny Pan Kowalczuk  
Przewodniczący  obrad poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie 
wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” – uchwala przeszła 
jednomyślnie –  głosowało 20 radnych -UCHWALA Nr XX/315/2013 
Na salę obrad wrócił  radny Pan Kowalczuk . 
Projekt uchwały Nr 17  -  w sprawie  obsługi  finansowo - księgowej  oświatowych 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Krapkowice - uchwała 
przeszła jednomyślnie -glosowało 21 radnych -UCHWAŁA NrXX/316/2013  
Projekt uchwały Nr 18 -   w  sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   
w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej -uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 21 radnych 
UCHWAŁA NrXX/317/2013 
Projekt uchwały Nr 19 -  w sprawie   wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy - uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 
radnych -UCHWAŁA  Nr XX/318/2013 
Projekt uchwały Nr 20 -  w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok  
Skarbnik Pan Patej -omówił zmiany budżetu na 2013 rok : 
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 
1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 71 685 742,00 zł: 
1) dochody ogółem w tym: 61 735 742,00 zł: 
a) dochody bieżące 55 311 236,00 zł, 
b) dochody majątkowe 6 424 506,00 zł. 



2) dotacje na zadania zlecone 4 808 475,00 zł; 
3) przychody: 9 950 000,00 zł; 
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 71 685 742,00 zł 
1) wydatki ogółem, w tym: 65 010 750,00 zł: 
a) wydatki bieżące: 53 916 918,00 zł, 
b) wydatki majątkowe: 11 093 832,00 zł, 
2) wydatki na zadania zlecone 4 808 475,00 zł; 
3) rezerwa ogólna 175 000,00 zł; 
4) rezerwa celowa 275 000,00 zł 
5) rozchody 6 674 992,00 zł 
3. Planowany deficyt budżetowy 3 275 008,00 zł. 
 Zwiększa si ę bud żet po stronie dochodów bie żących o kwot ę 88 546,00 zł 
1. Dział 801 Oświata i wychowanie 1 500,00 zł 
Rozdz. 80104 Przedszkola 1 500,00 zł 
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 zł 
2. Dział 852 Pomoc społeczna 87 046,00 zł 
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 87 046,00 zł 
§ 0830 wpływy z usług 87 046,00 zł 
 Zmniejsza si ę bud żet po stronie dochodów bie żących o kwot ę 126 446,00 zł 
1. Dział 852 Pomoc społeczna 87 046,00 zł 
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 87 046,00 zł 
§ 0830 wpływy z usług 87 046,00 zł 
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 400,00 zł 
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 39 400,00 zł 
§ 0690 wpływy z różnych opłat 39 400,00 zł 
 Zmniejsza si ę bud żet po stronie dochodów maj ątkowych o kwot ę 308 250,00 zł 
1. Dział 600 Transport i łączność 308 250,00 zł 
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 308 250,00 zł 
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin) 308 250,00 zł 
 Zwiększa si ę bud żet po stronie wydatków bie żących o kwot ę 691 103,00 zł 
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000,00 zł 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność 16 000,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 16 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 16 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 zł 
2. Dział 600 Transport i łączność 50 000,00 zł 
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 50 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł 
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 520,00 zł 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 120,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 28 120,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 28 120,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 120,00 zł 
Rozdz. 70095 Pozostała działalność 3 400,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 3 400,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 400,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 400,00 zł 
4. Dział 801 Oświata i wychowanie 102 807,00 zł 



Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 101 061,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 100 961,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100 961,00 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100 961,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 100,00 zł 
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 746,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 1 746,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 746,00 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 746,00 zł 
5. Dział 852 Pomoc społeczna 5 519,00 zł 
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 5 519,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 5 519,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 519,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 519,00 zł 
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 zł 
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 000,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 200 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 200 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00 zł 
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 400,00 zł 
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 25 000,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 25 000,00 zł 
Rozdz. 92116 Biblioteki 12 000,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 12 000,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące 12 000,00 zł 
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 400,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 40 400,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 400,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 400,00 zł 
8. Dział 926 Kultura fizyczna 207 857,00 zł 
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 207 857,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 207 857,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 207 857,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207 857,00 zł 
 Zmniejsza si ę bud żet po stronie wydatków bie żących o kwot ę 78 146,00 zł 
1. Dział 750 Administracja publiczna 12 000,00 zł 
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 12 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 000,00 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 zł 
2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 746,00 zł 
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1 746,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 1 746,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 746,00 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 746,00 zł 
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 400,00 zł 
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 39 400,00 zł 
- wydatki bieżące, z tego: 39 400,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 39 400,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 400,00 zł 
4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 zł 
Rozdz. 92195 Pozostała działalność 25 000,00 zł 



- wydatki bieżące, z tego: 25 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 25 000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 zł 
 Zwiększa si ę bud żet po stronie wydatków maj ątkowych o kwot ę 160 000,00 zł 
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 zł 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł 
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 zł 
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 60 000,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 60 000,00 zł 
 Zmniejsza si ę bud żet po stronie wydatków maj ątkowych o kwot ę 1 119 107,00 zł 
1. Dział 600 Transport i łączność 308 250,00 zł 
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 308 250,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 308 250,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 308 250,00 zł 
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 000,00 zł 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 24 000,00 zł 
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 
24 000,00 zł 
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 579 000,00 zł 
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 10 000,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł 
Rozdz. 92116 Biblioteki 569 000,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 569 000,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 569 000,00 zł 
4. Dział 926 Kultura fizyczna 207 857,00 zł 
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 207 857,00 zł 
- wydatki majątkowe, w tym: 207 857,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 207 857,00 zł 
Zmniejszyły się wydatki bieżące –wydatki majątkowe nie uległy zmianie . 
Pan Rożałowski - dlaczego  przesunięto na rok 2014  remont OSP w Pietnej 
i Kórnicy, skoro te zadania były w harmonogramie na ten rok, a do realizacji na 2013 
rok „wskoczyły” OSP w Dąbrówce i Rogowie ? 
Burmistrz Pan Kasiura-   zadanie w Pietnej i Kórnicy nie może być wykonane ze 
względu na  wykonanie nieprawidłowej dokumentacji -projektant nie uwzględnił 
wszystkich danych-żądamy od niego wyprostowania nieprawidłowości –jeżeli nie 
wykona będziemy zmuszeni wynająć innego projektanta – to przekreśliło wykonanie 
tych zadań w tym roku  - do Urzędu Marszałkowskiego przesłaliśmy zmianę 
harmonogramu.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2013 rok - uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało  21 radnych 
- UCHWAŁA Nr XX/319/2013  
Projekt uchwały Nr 21 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy -uchwała przeszła 
jednomyślnie - głosowało 21 radnych -UCHWAŁA XX/320/2013  
Obrady opuściła radna Pani Małgorzata Szarek  
Projekt uchwały Nr 22-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia międzygminnego 
w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących 
Aglomerację Opolską    
Pan Kasiura- wczoraj odbyło się  spotkanie w Opolu, z przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego- Aglomeracja Opolska, jako jedyny związek samorządowy 



uwzględniony został w programie na lata 2014-020 -  będzie przyznana określona 
kwota  na realizację zadań, które określi UE - zgłosiliśmy swoje zadania, aby móc 
utworzyć kilka sektorów - najwięcej jest dróg krajowych ,wojewódzkich i gminnych, 
ale  tu UE dotacji nie przewiduje pieniędzy oprócz kilka wyjątków - możliwe 
dofinansowanie na  zakup taboru, budowę ścieżek rowerowych ,uzbrajanie terenów 
inwestycyjnych (wskazaliśmy 86 ha w Dąbrówce Górnej , przy autostradzie), na 
działania zmniejszające emisję do atmosfery  CO2,na wyposażenie i rozwój 
przedszkoli  i aktywizację osób  bezrobotnych –na to zadanie UE najbardziej stawia 
nacisk, co odebrano bez większego entuzjazmu - dyskutowano w jaki sposób 
Aglomeracja Opolska  ma działać-będziemy decydowali odrębnie o wkładzie finans- 
owym, odrębnie uchwałą –wartość projektu opiewa na 1.100,oo zł- dofinansowanie 
wynosi 90% kosztów kwalifikowanych -12 kwietnia br. wniosek został 
rekomendowany do dofinansowania, zajmując pierwsze miejsce na liście 
rankingowej złożonych wniosków –należy też podpisać porozumienie międzygminne, 
które przewiduje współpracę pomiędzy gminami tworzącymi Aglomerację Opolską w 
zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących 
AO- strona ma służyć promocji AO, jej walorów turystycznych, krajobrazowych, 
kulturowych, potencjału inwestycyjnego oraz informowaniu opinii publicznej                 
i partnerów społeczno .-gospodarczych o  wszelkich działaniach podejmowanych 
przez partnerów ,w ramach AO –strona będzie pełniła rolę platformy porozumiewania 
się partnerów.  
Salę obrad opuściła  radna Pani Szarek   
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  
przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój 
Aglomeracji Opolskiej-uchwała przeszła jednomyślnie –glosowało 20 radnych  -
UCHWAŁA Nr XX/321/2013  
Projekt uchwały Nr 23 - w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 
pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2007-2013- uchwała przeszła przy  1 głosie 
wstrzymującym – glosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XX/322/2013  
Na salę obrad wróciła  radna Pani Szarek.. 
Projekt uchwały Nr 24-  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie ulicy 
Limanowskiego.-uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych –UCHWAŁA 
Nr XX/323/2013  
Projekt uchwały Nr 25-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice      
w rejonie ul. Prudnickiej –uchwala przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XX/324/2013 
Projekt uchwały Nr 26-  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
drodze przetargu –uchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym -glosowało 21 
radnych -UCHWAŁA Nr XX/325/2013  
Projekt uchwały Nr 28  -w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 
Krapkowice za 2012 rok .-uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XX/326/2013 
Projekt uchwały Nr 29 –  w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso – uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XX/327/2013 
Projekt uchwały Nr 30-  w sprawie zmiany Uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej z 
dnia 15.06.2011r.w spr. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 



prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice.-uchwała przeszła 
jednomyślnie -głosowało 21 radnych -UCHWAŁA Nr XX/328/2013 
Projekt uchwały Nr 31-    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy -uchwała przeszła przy 2 głosach 
przeciwko- glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XX/329/2013  
Projekt uchwały Nr 32 – w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych –UCHWAŁA 
Nr XX/330/2013  
 
Ad.10. 
 Odpowiedzi na wnioski i zapytania  zgłoszone w pkt . 3 porządku obrad. 
Pan Rożałowski -żądam wykonania okien na sali obrad albo usprawnienia  systemu 
wentylacji, bo aktualna  wentylacja nie działa - zastanawiam się  jak w taki upał na 
sali odbywają się treningi zespołów – my siedzimy, a upał daje się nam we znaki –
wnioskuję aby burmistrz częściej wnioskował o zwoływanie  sesji, aby  uniknąć na 
jednej sesji podejmowania  aż  32 uchwał.  
Pan Żyłka -podziękował  Naczelnikowi Wydz. GKI za sprawne działania w kwestii 
odpowiedniego zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych-wskazał na uporządko- 
wanie terenu w Rynku (uzupełnienie płytek na murkach, płytek chodnikowych itd.) jak 
również odpowiednie przygotowanie  przed jesienią i zimą do ruchu pieszego, części 
chodnika od METRA w dół ulicy Rybackiej,(płytki chodnikowe śliskie, co powoduje 
wiele urazów kończyn)   
Ad.11. 
 Wolne wnioski i zapytania  
Pani Kurek-Di Maggio – przedstawiła inicjatywę utworzenia w Krapkowicach Rady 
Młodzieżowej, jak również korzyści płynące z jej utworzenia –stwierdziła ,że w 
Krapkowicach jest dużo młodzieży, która chce się rozwijać, nabywać doświadczenia 
od starszych, mieć większy kontakt z władzą, chcąc, aby Krapkowice  bardziej 
rozwijały się, stały się miejscem bardziej atrakcyjnym, aby młodzież z Krapkowic nie 
wyjeżdżała do innych miast   
Pan Rożałowski -skoro jest  takie zainteresowanie należy pomóc młodzieży w 
powstaniu rady młodzieżowej, wcześniej przygotować dość skomplikowane kwestie 
związane ze statutem i wyborem rady, pozostając stale w kontakcie  z grupą 
inicjatywną  
Ad.12. 
Przewodniczący  obrad dokonał zamknięcia  XX  Sesję  Rady  Miejskiej 
w Krapkowicach. Życzył wszystkim udanego wypoczynku letniego, zaprosił  na 
imprezy organizowane przez Burmistrza Krapkowic w dniach 21.06.2013r.-Noc 
Kupały; 28.06.2013 Krapkowicka Noc Artystów; 29-30.06.2013r Krapkowicki Piknik 
Odrzański. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała E.Skiba                                              Przewodniczący Rady Miejskiej   
                                                                                        Witold Rożałowski  
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