
                                                                                                                                                                
 
 

PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 
                                  Z  NADZWYCZAJNEJ  SESJI 

RADY MIEJSKIEJ  W  KRAPKOWICACH 
 
 
Ad.1. 
            XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krapkowicach . 
Obrady rozpoczęły się o godz. 1400 i trwały do godz.1730 
W Sesji uczestniczyło pond 30 osób. 
Porządek obrad : 

 1. Sprawy regulaminowe - stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Podjęcie uchwał  
    1)  w sprawie  Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie 
             Miasta i Gminy Krapkowice; 
    2)  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  
             komunalnymi i ustaleniu stawki tej opłaty ; 
    3)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty  
             za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; 
    4)  w sprawie określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
             w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
              i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez   
              właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami    
              komunalnymi ; 
    5)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie    
             odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ; 
    6)  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu  
             gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krapkowice; 
    7)  w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia  Aglomeracja  Opolska;    
    8)  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ; 
    9)  w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego  
             w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Krapkowice ; 
  10)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok; 
  11)  w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej . 
3. Zamknięcie XXII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach . 
 
Otwarcia XXII 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         
15 radnych ( stan Rady - 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
 
 
 



 
Przewodniczący obrad  powiedział, że XXII 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” i  innych uchwał dot. czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice,.  
w związku z  przejęciem przez gminę z dniem 1 stycznia 2014 r. prowadzenia  
gospodarki odpadami komunalnymi 
Burmistrz Pan Kasiura -wystąpił z wnioskiem o wycofanie  z porządku obrad  dwóch 
projektów uchwal:  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ; w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Krapkowice, a wprowadzenie do 
porządku obrad czterech projektów uchwal :  
1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 
dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów; 
2) w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej; 
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanych ; 
4) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2013.  
Komisja, obradująca  w dniu 30 września 2013r. zaopiniowała pozytywnie 
przedstawione projekty uchwal . 
Wniosek Burmistrza dot. zmian w porządku obrad został przyjęty jednomyślnie -
głosowało 15 radnych . 
 

Ad. 2.  
   Przewodniczący obrad odczytał projekty uchwał, poddając pod głosowanie:  
 Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości  i porządku  na terenie 
Gminy Krapkowice   
Pani Zwolik –Wydz.GGR- stwierdziła, że  regulamin zawiera kilka nowych zapisów, 
po wczorajszej komisji, na skutek  zgłoszonych uwag  przez mieszkańców i radnych   
- wyłączono z systemu nieruchomości niezamieszkałe; 
- wyłączono frakcje papieru z odpadów  surowcowych tzw .”suchych”, 
- wprowadzono możliwość fakultatywnego odbioru odpadów biodegradowalnych  
   z  terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej  
- wprowadzono odbiór  zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  
  zabudowanych w każdej ilości  
Pan Koppe – należałoby zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów surowcowych 
(tzw.”suche”)- przynajmniej dwa razy w miesiącu -  raz w miesiącu za mało  -to nie 
zmobilizuje do segregacji 
Pani Zwolik – raz w miesiącu jest wystarczająco-dodatkowe odpady będzie można 
wywozić na utworzony PSZOK 
Burmistrz Pan Kasiura – jest propozycja  obniżenia stawki opłaty  za  segregowane 
odpady-wprowadzenie większej częstotliwości spowoduje zwiększenie kosztów 
wywozu –zaproponowana częstotliwość jest wystarczająca-na dzień dzisiejszy nie 
mamy pełnej świadomości ile będzie kosztował odbiór - dodatkowe odpady można 
oddawać na PSZOK - na chwilę obecną do „VEOLI „ 
 
 
 



Pani Zwolik- dodatkowe odpady do końca grudnia br. będzie można wywozić do 
VEOLI , a  po 1 stycznia 2014r. uzależnione to będzie od firmy, która wygra przetarg   
i będzie zobowiązana do utworzenia PSZOK- w przypadku nie segregowania w 
zabudowie jednorodzinnej będzie naliczana wyższa oplata  
Pan Kowalczuk – powinno być odstępstwo od karania  zbiorowego za 
nieprzestrzeganie segregacji odpadów komunalnych oraz ustalania okresu 
odstępstwa od naliczania opłaty podstawowej przewidzianej dla nieruchomości,         
z której odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny 
Pani Zwolik - od 1 stycznia 2014r. z uwagi na zmiany jakie wprowadzi nowy 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice, będzie 
prowadzona wzmożona kampania informacyjno - edukacyjna .Zgodnie z art.9f 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia 
przez właściciela nieruchomości obowiązku  segregacji odpadów ,podmiot 
odbierający odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę –ponadto 
uchwałą rady  w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie 
odpadami i ustalenia stawki tej opłaty , ustanowiono dwie stawki opłaty: pierwszą 
podstawową obowiązującą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
prowadzących nieselektywna zbiórkę odpadów  i druga niższą stawkę opłaty  
w przypadku selektywnej zbiorki odpadów -wobec tego Burmistrz  jest zobowiązany 
do ustanowienia wyższej stawki w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów 
komunalnych - w przypadku uporczywego uchylania się od segregowania odpadów 
stosuje się sankcje karne.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie – uchwała przeszła przy 1 glosie 
wstrzymującym – głosowało 15 radnych  - UCHWAŁA Nr XXII/354/2013 
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami   komunalnymi i ustaleniu stawki tej opłaty  
Pan Kowalczuk -właściciel nieruchomości przedstawia zarządcy  kserokopię  decyzji                  
o uzyskaniu świadczenia socjalnego wydanego przez  OPS ,potrzebną do naliczenia 
ulgi za odpady , ale może już nie zgłosić utraty prawa do takiego świadczenia –
dobrym rozwiązaniem byłoby aby nadal prowadził to OPS ,łącznie z informowaniem 
o utracie prawa do świadczenia socjalnego  
Pani Zwolik – obowiązek informowania gminy o zmianie opłaty spoczywa wyłącznie 
na właścicielu nieruchomości - zarządcy powinni wystąpić z pismem do  
mieszkańców z informacją  o konieczności poinformowania zarządcy o zmianie 
danych do korzystania z ulgi . 
Projekt uchwały poddano pod glosowanie –uchwała przeszła jednomyślnie - 
glosowało 15 radnych - UCHWAŁA NrXXII/355/2013  
Projekt uchwały   w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Pan Kowalczuk - uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinno  następować  na koniec  każdego miesiąca  
Pani Zwolik - oplata będzie wnoszona kwartalnie do 20 dnia każdego ostatniego 
miesiąca kwartału, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe w terminach: za I kwartał do 27 marca danego roku; za II kwartał do 27 
czerwca danego roku ; za III kwartał do 27 września danego roku  i za IV kwartał do 
27 grudnia danego roku- mieszkańcy mogą częściej uiszczać opłaty- ważne jest aby  
te opłaty wpłynęły do wyszczególnionego terminu . 
 
 



Projekt uchwały poddano pod głosowanie – uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 15 radnych - UCHWAŁA NrXXII/356/2013  
Projekt uchwały w sprawie określenia  szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez   
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. 
Pani Zwolik - po wczorajszej komisji ,na wniosek Pana Kowalczuka ,zmieniono rodzaj 
odpadu  w tabeli dot.” Ilości i rodzaju  odpadów  przyjmowanych w ramach opłaty za 
gosp. odpadami  komunalnymi w pkt. selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych” -było: odpady ulegające biodegradacji z  pielęgnacji ogrodów i parków 
-jest: odpady ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i 
parków . 
Pan Rożalowski – może być tak, że psie odchody będą traktowane jako 
biodegradowalne  
Pani Zwolik- na psie odchody są specjalne pojemniki , albo  można wrzucać do 
pojemników na odpady mieszane  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie -uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 15 radnych - UCHWAŁA NrXXII/357/2013   
Projekt uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie   odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  
Pani Zwolik - zmieniono  paragraf  4  wprowadzając zapis dot. potwierdzenia 
uprawnień do zastosowania obniżonej stawki procentowej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wys. 75% lub 80%-  składający deklarację obowiązany jest 
dołączyć decyzję w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych lub zaświadczenie 
określające wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego 
uprawniającego do uzyskania  świadczeń rodzinnych –  
-w „pouczeniu ” zmienia się termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z ” kwartalnie do 20 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału  „ na 
„kwartalnie do 27 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału ”, zaznaczony jest 
termin składania deklaracji ( do 20 listopada br.),  zaznaczona jest możliwość 
uzyskania ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po dostarcze- 
niu decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych lub zaświadczenia określającego 
dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego  uprawniającego do 
uzyskania świadczeń rodzinnych  
Pan Czapluk- do kogo będą wysyłane deklaracje na wioski - czy do sołtysów dla 
wszystkich ,czy indywidualnie do każdego mieszkańca wioski  
Pani Zwolik -deklaracje będą umieszczone do pobrania  na stronie internetowej , w 
wydz. GGR – na wioski, tak jak ostatnio ,do sołtysów i pomoc w ich wypełnianiu –
pracownicy wydzialu będą również służyć pomocą w wypełnieniu  deklaracji . 
Pan Rożałowski – termin składania deklaracji jest krótki  i należy wszelkimi 
sposobami rozpropagować  powyższe w mediach ,nawet wykorzystać tzw. kurierów 
do rozdawnictwa deklaracji  
Pan Kandziora - przewiduje się zniżki dla  segregujących odpady, których 
dochody/1czlonka są  niskie , a co będzie w przypadku gdy taka osoba mając zniżkę 
nie będzie segregowała odpadów-ta osoba spowoduje , że  ci którzy segregują będą 
płacić wyższą stawkę –zniżki powinny być tylko dla tych ,którzy segregują odpady  
Pani Zwolik- zamysłem jest nie nagradzanie segregujących lecz rozwiązanie 
odpowiedzialności zbiorowej dla zabudowy wielorodzinnej -ustawa  określa  
 



zwolnienie przedmiotowo-nikt nie będzie w stanie dopilnować, ani zarządcy ani 
mieszkańcy  jak segregowane są odpady przez mieszkańców  nieruchomości 
wielorodzinnej   
Projekt uchwały poddano pod głosowanie –uchwała przeszła jednomyślnie- 
głosowało 15 radnych - UCHWAŁA NrXXII/358/2013 
Pani Zwolik -  rozdała radnym, za potwierdzeniem odbioru ,płyty kompaktowe pt. 
„Nowe zadania gminy w zakresie budowy systemu gospodarowania odpadami ”- 
warunkiem do uczestniczenia w szkoleniu, organizowanym przez Szkołę 
Administracji Samorządowej, było przekazanie płyty dla radnych – dokument 
potwierdzający odbiór płyty kompaktowej  należy odesłać organizatorom szkolenia .   
Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania                 
i wdrożenia Planu   gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krapkowice- uchwała 
przeszła jednomyślnie – glosowało 15 radnych - UCHWAŁA Nr XXII/359/2013 
Burmistrz Pan Kasiura -jest już ogłoszony nabór na projekty –termin do końca 
października 2013 r. 
Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia  
Aglomeracja  Opolska - uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 15 radnych - 
UCHWAŁA NrXXII/360/2013 
Projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok 
Skarbnik Miasta Pan Patej - zmiany dot. zwiększenia budżetu po stronie  wydatków  
bieżących na administrację publiczną ( promocja jednostek  samorządu 
terytorialnego) o kwotę 19.000,00 zł i Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona p.poż. o 
kwotę 3.000,00 zł .(Komenda Powiatowa Policji ), zmniejszenia    budżetu po stronie 
wydatków  bieżących o tę kwotę na Kulturę fizyczną ( obiekty sportowe)  oraz 
zwiększenia  budżetu po stronie wydatków majątkowych  Transport i łączność ( drogi 
publiczne powiatowe) o kwotę 20.000,00 zł.  
Pan Rożałowski – dlaczego zmniejszono wydatki na kulturę fizyczną i na co 
przeznaczono? 
Pani Meisner – jest to tylko przesunięcie między paragrafami - pieniądze zostały 
przesunięte na zadania programowe ,na promocję poprzez sport- zadanie zostały 
ujęte w programie współpracy(  Zespół Siera ,LZS      w Dąbrówce Górnej )-
bezpośrednio z kultury fizycznej nie mogą być finansowane . 
Pan Koppe- z czego przesunięto 20 tyś.zl.  dla Starostwa jako partycypację w 
inwestycji odtworzeniowej nawierzchni ulicy Kozielskiej w Żywocicach ? 
Pan Kasiura – zwiększono budżet po stronie wydatków majątkowych  
-uchwała przeszła  przy 2 głosach wstrzymujących - głosowało 15 radnych – 
UCHWAŁA NrXXII/361/2013 
Projekt uchwały  w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej-uchwała 
przeszła  przy 2 głosach wstrzymujących -glosowało 15 radnych – UCHWAŁA 
NrXXII362/2013  
Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 15 radnych – 
UCHWAŁA Nr XXII/363/2013 
Projekt uchwały  w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 15 
radnych-UCHWAŁA NrXXII/364/2013 
 



Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych-uchwała przeszła 
jednomyślnie – glosowało 15 radnych - UCHWAŁA NrXXII/365/2013  
Projekt uchwały  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji         
w roku 2013 – uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 15 radnych - UCHWAŁA 
NrXXII/366/2013 
 
Ad.3. 
Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia  XXII  Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miejskiej w Krapkowicach  
 
Protokołował  a Elżbieta Skiba  
 
                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                  Witold Rożałowski  


