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PROTOKÓŁ  Nr XIII/2012 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 20 czerwca 2012r. 
 

Ad.1. Sprawy regulaminowe  
 
         XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1430 i trwała do godz. 1810 
 
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób. 
Porządek obrad: 
   1.  Otwarcie  XIII  Sesji  Rady  Miejskiej   -   sprawy regulaminowe. 
   2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z działalności w okresie międzysesyjnym 
         – od 18 kwietnia  2012 r. do  20 czerwca  2012 r. 
   3.  Wnioski i zapytania radnych nie związane  z  tematami obrad -  odpowiedzi w pkt. 11  
         porządku obrad.  
   4.  Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok  
   5.  Realizacja wniosków za 2011 rok . 
   6.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2011 rok . 
   7.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych ,placówek kulturalno-oświatowych 
        do akcji letniej 2012 
   8.  Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie  
        Krapkowice. 
   9.  Informacja nt gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami  
        użytkowymi i socjalnymi . 
 10.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych . 
 11.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad . 
 12.  Wolne wnioski i zapytania . 
 13.  Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia  XIII 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 stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy  20 
radnych (stan rady 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania  
prawomocnych decyzji . 
Protokół  z Sesji Rady w dniach 18 kwietnia i 20 kwietnia 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 20 radnych. 
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad, poprzez omówienie pkt.8      
”Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie 
Krapkowice”   oraz podjęcie uchwały  w sprawie  opłat za świadczenia udzielane w 
czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice, po pkt. 6 
porządku obrad tj. po udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Krapkowic-
przyspieszenie omówienia tematu podyktowane obecnością w obradach rady,  



2 
 

rodziców dzieci przedszkolnych i chęć zabrania przez nich głosu na powyższy temat, 
szczególnie nt wprowadzenia podwyżki za świadczenia przedszkolne 
Zmianę do porządku obrad radni przegłosowali jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 
 
Ad.2.   
     Sprawozdanie Burmistrza z działalno ści w okresie mi ędzy sesyjnym – od  18 
kwietnia  2012 r. do  20 czerwca  2012 r. 
 

• 20 04. 2012r.- oficjalne objęcie stanowiska Komendanta Policji Powiatowej 
w Krapkowicach przez Pana Arkadiusza Biedę ,po przejściu poprzednika na 
emeryturę 

• 27.04.2012r. - ogłoszono przetarg na remont niecki basenowej na Stadionie 
Sportowym w Otmęcie –prace rozpoczęły się 28.05.br a planowane oddanie 
do użytku niecki basenowej w dniu 29.06.2012r.(otwarcie od 11oo do 18oo) 

• 1-3.05.2012r-  Dni Krapkowic z uroczystymi obchodami rocznic; uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi Dzień- 1 maja –Bieg Krapkowicki  

• 10.05.2012r- konferencja podsumowująca w ramach mikrokonsultacji 
z partnerami ze Stanów Zjednoczonych z m.Camas reprezentowanych przez 
przedstawicieli władz z Shelton w Urzędzie MiG w Krapkowicach  

• 11.05.2012r- Dzień Bibliotekarza w Kamieniu Śląskim  
• 12.05.2012r.- spotkanie emerytowanych policjantów z IPA w KDK  
• Zgromadzenie TBS”ZGM”- ostatni raz spotkanie pod tą nazwą –obecna nazwa 

to:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
• Poświęcenie Pomnika Św. Nepomucena, stanowiącego własność gminy  
• 18.05.2012r- Stowarzyszenie  Twórców i Artystów „Pasja” promowało swoją 

działalność poza Krapkowicami, w Zamku Książ  pod Wałbrzychem – 
patronatem wystawę objął Burmistrz Krapkowic – w spotkaniu uczestniczyła 
liczna grupa mieszkańców Krapkowic, delegacja z urzędu oraz radni- 
uroczystość uświetnił występ „Big Bandu” z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Krapkowicach  

• 19.05.2012r. -  Flott Cascaders z Czech na stadionie Sportowym w Otmęcie –
pokaz kaskaderski 

• 22.05.2012r.- ogólnopolska konferencja o  partnerstwie publiczno-prywatnym  
zorganizowana w Warszawie  przez  Instytut PPP przy współpracy 
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie – w konferencji 
uczestniczyło 136 uczestników, w tym  z Krapkowic,z racji wdrożenia w 
formule PPP dwóch żłobków w Krapkowicach przy ul.Ks.Duszy 1 i na Osiedlu 
Sady,    w których to przygotowano łącznie 50 miejsc dla maluchów 

• 24.05.2012r. odbył się XIV przegląd integracyjny amatorskich działań 
artystycznych osób niepełnosprawnych na stadionie w Otmęcie, który miał 
charakter piłkarski (14 reprezentacji narodowych) – na co dzień  są to 
wychowankowie środowiskowych domów samopomocy  

• 25-26.05.2012r.- ponownie, po kilku latach pojawiła się na dziedzińcu Zamku 
w Krapkowicach Noc Artystów –transmisja na żywo przez telewizję regionalną 
–promocja Krapkowic- przede wszystkim pokaz dorobku kulturalnego - wiele 
wystaw fotograficznych ,malarskich ,występy Klubu Tańca „Siera”, występy  
muzyczne- spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin ościennych, jak również 
miast partnerskich – została podpisana umowa o dalszej współpracy 
w zakresie kultury z Ukrainą  
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• 25.05.2012r.-  uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka – wręczono 
wiele awansów, medali i dyplomów  

• 26-27.05.2012r- uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kórnicy  

• 28.05.2012r.- wizyta robocza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – spotkanie nt. 
organizacji  Tour de Pologne – przejazd peletonu kolarskiego ulicami 
krapkowickimi: prudnicka – opolska  

• 29.05.2012r.-  rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów  ZSP Nr 4- wybrano 
Panią Krystynę Chudala  i PSP  Nr 1-wybrano Panią Krystynę Nowak   

• 31.05.2012r.-otwarcie Media Expert w Krapkowicach  przy ul.Ks.Koziołka 33    
( sklep ze sprzętem RTV/AGD 

• 01.06.2012r.-  otwarcie nowo ogólnodostępnej hali sportowej w Żywocicach     
( obok szkoły podstawowej) – koszt 1,4 mln. zł., z czego 500 tyś.zł. 
dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które 
pozyskała gmina  

• 1.06.2012r. ruszył pobór opłat autostradowych  
• 03.06.2012r- zawody sportowo- strażackie w Kórnicy ,w których startowało 21 

drużyn strażackich  
• 06.06.2012r.- szczypiorniak na „Orliku” w Krapkowicach, popularyzujący piłkę 

ręczną wśród nauczycieli i dzieci ze szkół podstawowych – rywalizowało ze 
sobą 5 drużyn dziewczęcych  z Opola i Krapkowic   

• 09.06.2012r.- w Lipova-laznie rozegrano międzynarodowy turniej piłki nożnej   
o puchar Starosty Lipova-laznie oraz Burmistrza Krapkowic –turniej 
reprezentowali chłopcy szkól podstawowych – we wrześniu br. w ramach 
kolejnego projektu współrealizowanego z partnerskim miastem Lipova –laznie, 
czeska drużyna zawita do Krapkowic  

• 10.06.2012r- ogólnopolskie zawody wędkarstwa rzutowego – po raz drugi 
rozegrano je  na stadionie w Otmęcie – w zawodach udział wzięło ok. 100 
młodych uczestników z całego kraju  

• 16.06.2012r.- w Amfiteatrze Opolskim wręczenie „Złotych Spinek 2012 „ dla 
firmy   z gminy krapkowickiej: PRO-VENT  Dąbrówka Górna  

• 15-17.06.2012- Opolagra na lotnisku w Kamieniu Śląskim –największa 
wystawa sprzętu rolniczego na południu kraju  

• pomyślnie zakończyły się rozmowy z Firmą  „Metsa Tissue” nt. zaopatrzenia 
w energię elektryczną firm, domów i bloków w rejonie ulicy Opolskiej - trwają 
roboty  modernizacyjne porządkujące te media w firmie –Firma Tauron 
rozpocznie przyłącza do domów w tym roku ,a zakończy w I półroczu 2013 

• negocjacje   w Gliwickiej Strefie Regionalnej przyniosły rezultat- zarząd zgodził 
się na rozszerzenie strefy przy Firmie Metsa Tissue  

Sprawozdanie Burmistrza przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości –
głosowało 20 radnych . 
 
Ad.3.  
          Wnioski i zapytania nie zwi ązane z tematami obrad zgłosili: 
Pan Gut-  ile kosztowała promocja miasta i gminy  w  publicznej telewizji regionalnej 
TVP Opole, podczas imprezy Noc Artystów?  - dlaczego do tej promocji nie został 
zaproszony przewodniczący rady – rada jest najwyższym organem władzy w gminie, 
a do jej reprezentowania na zewnątrz został wyznaczony właśnie przewodniczący 
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rady? - kiedy mieszkańcy Krapkowic otrzymają informację nt.  budowy nowego 
cmentarza, ewentualnie  o rozbudowie istniejących  cmentarzy w mieście? 
Pan Brzozowski – czy w tym roku będzie remontowana ulica Działkowa 
 w Krapkowicach? –dlaczego na bazie obsługi autostrady, przy zjeździe z A-4, 
pomiędzy Krapkowicami, a Gogolinem jest napisane „Zjazd Gogolin”- ta baza leży na 
terenie  Gminy Krapkowice- to należy zmienić  
Pan Tomala –bardzo duże natężenie ruchu  występuje na drodze wojewódzkiej –nr 
416, relacji Krapkowice-Głogówek, co wykazały kolejne pomiary- na dodatek  
kierowcy przejeżdżający przez Kórnicę łamią wszelkie przepisy –czy ten problem 
można rozwiązać ?  
Pan Maj- na jakim etapie są przygotowania do budowy drugiej przeprawy drogowej 
(most kolejowy) oraz budowy siłowni na wolnym powietrzu w Otmęcie (jest takie 
zapotrzebowanie mieszkańców)? 
Pan Rożałowski –część działań, w kierunku, budowy drugiej przeprawy drogowej już 
jest podjęta, trwają dalsze uzgodnienia -   odnośnie kładki dla pieszych są dwa 
warianty: przebudować aktualne schody z łagodnym podjazdem-jest to bardzo 
kosztowne; zrobić przejście bezpośrednio na nasyp kolejowy, wprowadzając 
stosowne oświetlenie tej części.  
Pan Małkiewicz – na jakim etapie są prace związane z budową portu wodnego przy 
ujściu rz.Osobłogi do rz.Odry  w Krapkowicach ? 
Pan Rożałowski –  jakie wsparcie  finansowe uzyskał Klub  Piłki Ręcznej Dziewcząt 
w Otmęcie, awansując  do I Ligii? -na jakim etapie realizacji są wnioski Firmy 
Haskiel, która dokonała analizy koncepcji funkcjonowania i wykorzystania obiektów 
sportowych oraz funkcjonowania OSiR  - analiza  ta miała przynieść oszczędności 
budżetowe   
Ad.4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania bud żetu Gminy Krapkowice za 
2011 rok (w zał ączeniu do protokołu) 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Malinowski  poinformował, że komisja        
w dniach: 7.05.2012r. i 21.05.2012r. dokonała kontroli z wykonania budżetu gminy za 
2011 rok Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2011 rok.  
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski stwierdził, że wszystkie komisje                   
(Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów), na swoich 
posiedzeniach, tydzień przed sesją, oceniły pozytywnie wykonanie budżetu  gminy za 
2011 rok .  
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 184/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  o sprawozdaniu   
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok – opinia pozytywna. 
Do sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  Krapkowice nie zgłoszono uwag, 
pytań. 
Radni ,w wyniku głosowania, zatwierdzili jednomyślnie Sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok – głosowało 20 radnych. 
 
Ad.5. Realizacja wniosków  za  2011 rok (w zał ączeniu do protokołu)  
Informację nt. realizacji wniosków zgłoszonych w 2011 roku radni przyjęli 
jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 20 radnych. 
 
Ad.6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowi c z działalno ści  za 2011 
rok . 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Malinowski przedstawił wniosek komisji        
o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Krapkowic z działalności za 2011 rok. 
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Przewodniczący komisji resortowych: Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych  
oraz Gospodarki i Finansów, poinformowali, że  wszystkie komisje, na swoich 
posiedzeniach, przed sesją rady, pozytywnie zaopiniowały  udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Krapkowic za 2011 rok. 
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski odczytał Uchwałę nr 284/2012 z dnia            
1 czerwca 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 rok- wniosek 
komisji pozytywnie zaopiniowano.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Krapkowic z działalności za 2011 rok – uchwała przeszła jednomyślnie 
- Uchwała Nr XIII/182/2012  - w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi  
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura podziękował radnym za  jednomyślne udzielenie 
absolutorium za działalność w 2011 roku - powiedział, że jest to aprobata dla tych 
zadań, które wspólnie są  ustalane i realizowane i że zawsze muszą być 
podejmowane  działania przynoszące korzyści mieszkańcom- stwierdził, że pomimo 
trudności finansowych  z jakim boryka się samorząd, powinno być wspólne wsparcie 
w znajdowaniu  złotego środka. 
Ad.8. 
Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszko lnej w mie ście i gminie 
Krapkowice (informacja w zał ączeniu do protokołu)  
   Informację przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 20 radnych. 
Radni przystąpili do omówienia i uchwalenia projektu uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 
gminę.   
Pan Rożałowski - powiedział, że wg. rozpowszechnianych informacji, opłaty  
przedszkolne  w gminie Krapkowice, należały do najniższych w województwie 
opolskim – ustalając w miesiącu lutym 2011 r.  tak niskie stawki, braliśmy poprawkę 
na to, że po roku należy  dokonać korekty, gdyż nie można było przewidzieć na ile 
godzin rodzice zapiszą swoje dzieci-okazało się, że rodzice nie są zainteresowani 
najdłuższą 10- godzinną codzienną opieką przedszkolną lecz opieką 5 –godzinną  tj. 
tzw. podstawą programową, za którą, w myśl ustawy, zabrania się pobierania 
jakichkolwiek opłat-na posiedzeniach komisji ustalono, ze podwyżka opłat powinna 
nastąpić, chociażby dla zachowania liczby oddziałów, aby rozszerzyć działalność 
poprzez wprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, logopedy, znacznie 
intensywniej rozpocząć promocję edukacji sześciolatków w szkole –wiodąca komisja 
gospodarki i finansów zaproponowała przyjęcie wskaźnika z 0,10% na 0,16% 
(2,40zł./godz.) -patrząc na aspekt rodzin wielodzietnych, padły propozycje 
kompromisowe  tj. z 0,10% na 0,13%( 1,95 zł./godz.). 
W imieniu rodziców, uczestniczących w obradach rady i nie tylko, głos zabrała Pani 
Iwona Gajda, stwierdzając, że nie można rozwiązywać tej sprawy sięgając wyłącznie  
po pieniądze ludzi – zastanawiam się czy radni popierają politykę prorodzinną 
i bezrobocie?- wielu matek nie stać na opłacenie przedszkola za trójkę dzieci                
(1tys.zł.)zarabiając nie więcej ponad  ten tysiąc- takie problemy należy rozpatrywać  
wspólnie ,w gronie szerszym, z udziałem rodziców, dyrektorów placówek – jeżeli nie 
ma pieniędzy, to należy ich poszukać -to czy sześciolatki pójdą do szkoły czy 
pozostaną w przedszkolach nie może decydować fakt, że gmina nie ma pieniędzy –
nie mamy nic do zaoferowania sześciolatkom – chlubnym wyjątkiem jest jedynie 
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szkoła na Osiedlu 30-lecia - przez kilka lat nie zrobiono  nic w kwestii przygotowania 
szkół do przyjęcia sześciolatków do szkoły.  
Pani Dagmara Galant- stwierdziła, że chociaż założyła działalność gospodarczą, po 
podwyżkach za przedszkola, mając trójkę dzieci, ponownie pójdzie na bezrobocie, 
bo to  będzie bardziej jej się opłacało. 
Pan Małkiewicz – zaproponował obniżenie wskaźnika z 0,16% na 0,13% (1,95 
zł./godz.) 
Pan Kasiura – każda taka decyzja jest trudna i bolesna- 5 godzin bezpłatnej opieki 
przedszkolnej funduje nam rząd, ale kosztem samorządów –nie byłoby problemu, 
gdyby samorząd otrzymał obiecane przez rząd subwencje na przedszkola – 
subwencji nie ma, a my szarpiemy się miedzy sobą -10% pieniędzy  przeznaczanych 
na przedszkola pochodzi od rodziców, reszta 90% z budżetu gminy –praktycznie, 
przy żadnej przyjętej stawce, problem przedszkoli nie zostanie rozwiązany-nie 
proponowaliśmy zbyt dużej podwyżki –przedstawiliśmy wszystkie aspekty 
umożliwiające utrzymanie tych placówek –w przyszłych latach pieniędzy ze źródeł 
europejskich, na zadania dodatkowe  już nie będzie  
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski odczytał projekt uchwały nr 13 w sprawie  
opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Krapkowice, ustalając za każdą godzinę świadczeń, opłatę w wysokości 
0,13% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia -projekt uchwały poddał 
pod głosowanie – uchwała przeszła przy głosach: 12 „za”, 1 „przeciwko”,                    
7 „wstrzymujących się od głosu” – głosowało 20 radnych -Uchwała Nr XIII/183/2012  
- w  sprawie zmiany Uchwały nr IV/49/2011 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z dnia 9 
lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane  w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice  
Ad.7. 
      Stan przygotowa ń instytucji i organizacji społecznych, placówek kul turalno-
oświatowych do akcji letniej 2012 (sprawozdanie w zał ączeniu do protokołu). 
Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości-
głosowało 20 radnych.  
Pan Gut-  gdzie  będą odbywać  się zajęcia komputerowe ? czy to będą zajęcia dla 
emerytów? 
Pan Kasiura- zajęcia komputerowe odbywać będą się w Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej i są to zajęcia dla dzieci (7 stanowisk komputerowych 
w bibliotece) - zajęć komputerowych dla emerytów nie przewiduje się, ze względu na 
brak miejsca na kilkanaście stanowisk komputerowych, jak również dodatkowych 
środków finansowych na zatrudnienie instruktora  
 
Ad.9.  
      Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym z asobem gminy oraz 
lokalami u żytkowymi i socjalnymi (w zał ączeniu do protokołu)  
Informację przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości – 
głosowało 20 radnych . 
 
 
 
 
 



7 
 

Ad.10. Podj ęcie uchwał w sprawach ró żnych. 
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski przedstawił pakiet projektów uchwał –
projekty uchwał odczytano, kolejno poddając pod głosowanie –wszystkie projekty 
uchwał omówiono szczegółowo na posiedzeniach komisji resortowych rady, tydzień 
przed sesją rady. 
Projekt uchwały nr 2- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy 
Krapkowice za 2011 rok – uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 20 radnych -
Uchwała Nr XIII/184/2012 –  
Projekt uchwały nr 3- w sprawie  udzielenia pomocy finansowej –uchwała przeszła 
jednomyślnie –głosowało 20 radnych- Uchwała Nr XIII/185/2012  
Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok – 
Skarbnik Miasta Pan Patej – przedłożony radnym dzisiejszy  projekt nr 4 różni się od 
projektu uchwały nr 4 przedłożonego na komisjach rady przed sesją, tym, że 
dodatkowo uwzględniono tu    zwiększenie  wydatków  o 13.530 zł  na program w 
TVP „Opolszczyzna z bliska”; zwiększenie wydatków o 17.007 zł  dla OPS w 
Krapkowicach na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania –środki 
przekazane ze szkół i przedszkoli; przesunięto o 3.500 zł plan wydatków na dotacje 
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (izba 
wytrzeźwień) z wydatków bieżących OPS; zmniejszono o 100 tyś.zł. wydatki 
majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Gogolin; zwiększono  do kwoty 
96 tyś.zł. wydatki na inwestycję pn.”Budowa sceny koncertowo- teatralnej„  
w Krapkowicach. 
Projekt uchwały został odczytany i  poddany pod głosowanie- uchwała przeszła 
jednomyślnie – glosowało 20 radnych -Uchwała Nr XIII/186/2012 - w sprawie zmiany 
budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok . 
Projekt uchwały nr 5- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała przeszła 
jednomyślnie – głosowało 19 radnych -Uchwała Nr XIII/187/2012  
Projekt uchwały nr 5a w sprawie  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
uzupełniających ławników do sądów powszechnych – uchwała przeszła jednomyślnie 
– głosowało 19 radnych - Uchwała Nr XIII/188/2012  
Projekt uchwały nr 6- w sprawie wyboru ławników  
Dokonano wyboru ,spośród radnych ,składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru ławników  
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano: Panią Krystynę Chudala, Panią Małgorzatę 
Szarek, Pana Ireneusza Żyłkę .Wszyscy wyrazili zgodę. 
Powołana jednomyślnie (głosowało 20 radnych) komisja, przystąpiła do 
przeprowadzenia wyboru 2 ławników  do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, 
spośród  2 kandydatów. 
Głosowanie radnych, po którym nastąpiło odczytanie przez przewodniczącego 
komisji, protokołu Komisji Skrutacyjnej   z ustalenia wyników głosowania  w wyborach 
uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich –ławnikami  
zostały wybrane: Pani Jasińska Elżbieta Maria oraz Pani Lichwa Krystyna. 
Projekt uchwały odczytano i poddano pod głosowanie  - uchwała przeszła 
jednomyślnie - głosowało 20 radnych - Uchwała Nr XIII/189/2012  
Projekt uchwały nr 7 - w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych gimnazjów            
i publicznych szkół  podstawowych prowadzonych  przez  Gminę Krapkowice   
i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia  planu sieci publicznych  przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
20 radnych -Uchwała Nr XIII/190/2012 
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Projekt  uchwały nr 8 – w sprawie   wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  
nieruchomości  -uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało  20 radnych – Uchwała 
Nr XIII/191/2012 
Projekt uchwały nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości niezabudowanej 
Pan Małkiewicz- złożył formalny wniosek o odrzucenie projektu uchwały nr 9-jest to 
działka przy obwodnicy, z asfaltowym parkingiem (niedaleko stacji Orlen),działka 
bardzo atrakcyjna, która została wyszacowana zbyt nisko, za  35 tyś.zł.(15 ara)  -
należy zastanowić się nad tym, czy w ogóle pozbywać się  tej działki –działkę 
pozostawić dalej w dzierżawie i  podnieść  stawkę za tą dzierżawę(aktualne wpływy    
z tytułu dzierżawy b. małe) 
Pan Rożałowski poddał wniosek Pana Małkiewicza pod głosowanie – wniosek 
przeszedł głosami: 17 „za odrzuceniem projektu”,1 „przeciwko”,2 „wstrzymujące”. 
Zagadnienie dotyczące sprzedaży nieruchomości, bądź dalszej jej dzierżawy, 
(nieruchomość wykazana projekcie nr 9 ) zostanie ponownie rozpatrzone przez 
Komisję Gospodarki i Finansów. 
Projekt uchwały nr 10- w sprawie przyznania  pierwszeństwa w nabyciu budynku 
mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym stanowiących w całości przedmiot 
najmu – uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 20 radnych – Uchwała Nr 
XIII/192/2012  
Projekt uchwały nr 11 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 
mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym stanowiących w całości przedmiot 
najmu-uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 20 radnych –Uchwała Nr 
XIII/193/2012 
Projekt uchwały nr 12 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami    
bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Krapkowice w 2012 roku –uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 20 radnych – 
Uchwała Nr XIII/194/2012 
Projekt uchwały Nr 14- w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Krapkowice               
w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji 
–uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych – Uchwała Nr XIII/195/2012. 
Projekt uchwały nr 15- w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów                   
i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie 
z tych obiektów i urządzeń –uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 20 radnych – 
Uchwała Nr XIII/196/2012 
Projekt uchwały nr 16 - w sprawie podziału gminy Krapkowice na okręgi wyborcze 
ustalenie  ich granic i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w tych okręgach –
uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych –Uchwała Nr XIII/197/2012 
Projekt uchwały nr 17- w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki 
pod firmą Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach 
nieruchomości będących własnością Gminy Krapkowice -uchwała przeszła 
jednomyślnie –głosowało 20 radnych - Uchwała Nr XIII/198/2012 
Komisja Gospodarki i Finansów w dniu 20 czerwca 2012 r. na spotkaniu przed sesją 
rady (uczestniczyło 12 członków komisji) zaopiniowała pozytywnie powiększenie 
majątku Spółki ” Wodociągi i Kanalizacja”, poprzez wniesienie aportem systemów 
kanalizacji sanitarnej ( w załączeniu  do protokołu). 
Projekt uchwały nr 18- w sprawie udzielenia dotacji celowej . 
Pan Rożałowski - czy celowym jest udzielanie tak wysokiej dotacji (100 tyś.zł.) dla 
Gminy Gogolin, w sytuacji, gdy Gmina Krapkowice przystąpiła do Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” i nie będzie korzystała z wysypiska odpadów 
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w Gogolinie ?-projekt uchwały wzbudził  wiele kontrowersji na posiedzeniach komisji , 
przed sesją -komisje ten projekt uchwały odrzuciły – jednak zachodzi pytanie -czy w 
chwili nie udzielenia takiej dotacji, Gmina Gogolin może zamknąć  całkowicie 
wysypisko dla Firmy Veolia z Krapkowic ? 
Pan Kasiura -  gminy wiąże porozumienie ze stycznia 2009r.,które zostało podpisane  
na okoliczność gospodarowania  odpadami stałymi  –gminy zgłosiły wtedy swój 
udział procentowy w partycypacji zadań inwestycyjnych na tym wysypisku- aktualnie, 
zgodnie  z zapisami ustawy o gospodarce odpadami, w województwie opolskim 
powstały 4 okręgi i tu gminy same zadeklarowały gdzie chcą przynależeć –Gmina 
Krapkowice zadeklarowała  przynależeć do Kędzierzyna –Koźla, a Gmina Gogolin do 
Opolskiej Aglomeracji – zgodnie z tymi zapisami odpady z Krapkowic będą 
transportowane na instalację wybranego związku - ten projekt uchwały zakłada 
wywiązanie się z wcześniej zawartej umowy pomiędzy gminami , umowy zawartej, 
gdy nie było jeszcze rejonów gospodarowania odpadami.  
Pan Haraf-  strumień odpadów stałych wywożonych przez firmę „Veolia” na 
wysypisko do Gogolina drastycznie spadł – ostatnio firma krapkowicka wywozi 
w znikomych ilościach śmieci do Gogolina – śmieci wywożone są już na instalację, 
do której przynależymy –nastąpiły nowe mechanizmy gospodarowania odpadami- 
gmina Krapkowice  przynależy do Kędzierzyna, nie wywozi już  odpadów  do 
Gogolina  i bezcelowym byłoby podejmowanie tej uchwały  
Pan Rożałowski –poddał projekt uchwały nr 18 w sprawie dotacji celowej dla Gminy 
Gogolin, pod głosowanie – głosami: 20 „przeciwko”, uchwała nie przeszła –głosowało 
20 radnych. 
Ad.11. 
   Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pk t.3 porz ądku obrad, 
udzielili: 
Pan Kasiura 

• na telewizyjną promocję  Gminy Krapkowice  z budżetu wydano jedynie 
13.354 zł.- był to materiał promujący gminę, jej  działalność kulturalną, 
sportową, edukacyjną, a  nie włodarzy – w imprezie uczestniczył, jako 
gospodarz, burmistrz, oraz osoby promujące daną dziedzinę gospodarczą  

• sprawa  nazewnictwa na kierunkowskazach  na zjazdach z autostrady była 
wielokrotnie poruszana w poprzednich kadencjach-pomysłów na nazewnictwo 
było wiele, nawet taki, aby węzeł Dąbrówka Górna nazwać Opole  Południe -
będą prowadzone rozmowy z Generalną Dyrekcją  Dróg i Autostrad na 
okoliczność wyjaśnienia  sprawy nazwy węzła na bazie obsługi- baza jest na 
naszym terenie i nazwa węzła powinna brzmieć Krapkowice, a nie Gogolin- 
wystąpimy z wnioskiem o zmianę 

• dodatkowo będzie analizowana  sprawa kosztów budowy nowego cmentarza 
komunalnego w Krapkowicach i rozbudowy istniejącego w Otmęcie 
(poszerzenie o działkę przy cmentarzu, która jest w dzierżawie -umowa 
dzierżawy z Panem Michna  kończy się w połowie 2013 roku ) - rozważamy 
też poszerzenie cmentarza w Krapkowicach - tu  jest większy  problem, ze 
względu na uwarunkowania planistyczne   

• wystąpimy z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o zgodę na 
ustawienie w Kórnicy fotoradaru ze względu na to, że jest to droga 
wojewódzka –może w ten sposób kierowcy dostosują się do obowiązujących 
znaków drogowych i ograniczą prędkość  na tej drodze  
Pan Gorzolnik- wniosek jest na fazie przygotowania –jest 12 takich 
niebezpiecznych miejsc na terenie gminy, a 9 na drogach wojewódzkich – 
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bojąc się o bezpieczeństwo własne, szczególnie dzieci, ludzie proszą nas        
o interwencje-wyniki są zatrważające-tam gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. 
kierowcy jeżdżą  do 80 km/h, a nawet więcej  

Pan Haraf 
•  planowany jest  remont Alei Jana Pawła II na kwotę 200 tyś.zł.- jeśli będą 

dodatkowe środki  będzie remontowana ulica Działkowa-po  remontach 
cząstkowych  i remoncie Alei Jana Pawła II wychodzimy na „zero”- jeżeli będą 
jakiekolwiek pieniądze dodatkowe  podejmiemy decyzję  na co je przeznaczyć 
- w planach mamy jeszcze remont parkingu przed sklepem na ulicy 
Kilińskiego, kładkę na moście kolejowym, siłownię na powietrzu i wiele innych 
zgłoszonych zadań    

Pan Kasiura  
• trwają prace przy ujściu rz. Osobłogi ,przy budowie portu wodnego „Marina” –

jesteśmy na bieżąco informowani o postępie prac- jutro odbędzie się kolejne 
spotkanie ze stowarzyszeniem-prace są trochę opóźnione ,a to ze względu na 
sprawy proceduralne (wydanie decyzji środowiskowej) 

• rozważamy uporządkowanie terenu rekreacyjnego ”Czakan” i stworzenie tu 
siłowni, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Otmętu – dalsze działania to  
monitoring terenu  

• przystępujemy do realizacji tzw. zaleceń  wynikających z oceny obiektów 
sportowych i możliwości dalszego ich rozwoju przez Firmę Haskel- rozważamy 
zwiększenie atrakcyjności przy  pływalni krytej „Delfin”, poprzez  stworzenie 
kilku atrakcyjnych miejsc na zewnątrz np. z restauracją ;wybudowanie 
brodzika dla dzieci – koszt brodzika, to ok.600 tyś.zł. –pieniądze mogą być 
pozyskane ze źródeł europejskich; przystąpienie do termomodernizacji obiektu 
Hali Sportowej w Otmęcie i dostosowanie do nowoczesnych technologii  
poprzez zmniejszenie strat energii elektrycznej, jak również  remontu obiektu- 
zadanie będzie zgłoszone do sierpniowego naboru w Regionalnym Programie 
Operacyjnym  

• w 2011 roku  Klub Sportowy „Otmęt” otrzymał następujące dofinansowanie : 
57 tyś.zł. z ustawy o sporcie w konkursie ;8 tyś.zł. na promocję gminy poprzez 
sport; 20 tyś.zł. na stypendia i 7 tyś.zł. jako pokrycie bezpośrednich wyjazdów 
ligowych – łącznie 92 tyś.zł; w 2012 roku: 62 tyś.zł. z ustawy o sporcie w 
konkursie; 8 tyś.zł. na promocję gminy poprzez sport, stypendia w trakcie 
realizacji. W  latach 2011 -2012 ,klub  bezpłatnie mógł korzystać z obiektu Hali 
Sportowej, boiska sportowego w Otmęcie jak również z hali sportowej przy 
Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach . 
Pan Haraf  

• wystąpiliśmy, po raz kolejny, do PKP  o przekazanie  gminie dalszych działek 
przy moście kolejowym, w zamian za należności podatkowe w stosunku do 
gminy – sprawy opóźniają się, a to ze względu na decyzje Ministerstwa 
Finansów  o zwolnieniu PKP z podatków- z chwilą takiej decyzji sprawa 
stanęła w miejscu – ponadto, pomiędzy PKP a liniami kolejowymi musi 
nastąpić wyjaśnienie spraw własnościowych – założyliśmy ,że przejmiemy 
działki za zaległości podatkowe ,bądź   PKP przekaże je nam odpłatnie – 
może kolejne   spotkanie we Wrocławiu rozstrzygnie w końcu te sprawy  –
gmina, aby przyśpieszyć procedury przekazania działek, wyraziła nawet  
akces pokrycia kosztów notarialnych  
Pani Piętka – czy te sprawy nie opóźnią wykonania kładki na moście 
kolejowym? : 



11 
 

Pan Haraf – to są dwie  odrębne sprawy – my jesteśmy już właścicielem 
mostu i  możemy realizować to zadanie ,ale pozostaje kwestia pieniędzy – 
jeżeli zostaną pieniądze po  budowie Alei Pawła Jana II ,to radni powinni 
zdecydować  jakie zadania  powinny być realizowane w pierwszej kolejności 
za te pieniądze . 
Pan Rożałowski – będzie potrzeba spotkania się i wybrania  do realizacji 
zadań priorytetowych 

Ad.12. 
  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Pan Maj- podziękował radnym za wsparcie działkowiczów krapkowickich i podpisanie 
przez władze Krapkowic stanowiska  w obronie ustawy o ogródkach działkowych – w 
Polsce mamy 960 tyś. działkowiczów –prawie wszyscy podpisali się w obronie tej 
ustawy .  
Pan Gut - czy wcześniej nie można poczynić działań w kwestii zamiany działek , 
pomiędzy gminą a  dzierżawcą terenu koło cmentarza parafialnego w Otmęcie ,  
Panem Michną- umowa dzierżawy na ten teren  trwa do połowy 2013 roku,                
a pozostaje pilny temat poszerzenia cmentarza – nie ma już miejsc do pochówku. 
Pan Kasiura- procedura zamiany działek została już rozpoczęta ,łącznie ze zmianą 
planu zagospodarowania przestrzennego, -Pan Michna wyraża chęć przejścia   na 
nowe miejsce, ale musi też przygotować się do przeniesienia swojej działalności – tu 
musi też być  świadoma decyzja  radnych o zamianie dziełek, z ominięciem  
przetargu o sprzedaży – w końcu  muszą być  wyliczone szczegółowe wyceny 
działek – możliwe, że będzie dopłata  do  zamienianej działki.           
Pani Piętka – czy  zostały  skontrolowane wszystkie place zabaw, pozostające na 
terenie gminy ? 
Pan Rusin – tak, został na tę okoliczność sporządzony protokół –wiele placów zabaw 
jest w b. dobrym stanie, ale  wiele  jest zaniedbanych i to szczególnie na wioskach –
wszystkie uszkodzenia zostaną naprawione do końca sierpnia br.; na przełomie 
sierpnia/września zostanie przeprowadzona kontrola z udziałem inspektora nadzoru 
budowlanego, na okoliczność której zostanie sporządzony protokół – z tym 
protokołem zostaną zapoznani radni.  
Pani Piętka -  na placu zabaw koło Firmy „Chespa” nadal brak jest ławek  
Pan Rusin-  place zabaw na bieżąco są przeglądane  i wymieniane na nich  
uszkadzane urządzenia ,bądź stawiane są  nowe- ławki koło Chespy wymieniane 
były już czterokrotnie – są one nagminnie dewastowane.  
Pan Koppe –  należy dokonać  przeglądu wszystkich studzienek, po remoncie drogi 
nr 415 – wszystkie studzienki zostały  pozapychane  
Pan Czapluk -  nie tylko studzienki należy wyczyścić, ale także uporządkować  
pobocza drogi; należy również oświetlić plac zabaw w Gwoździcach, umiejscawiając 
lampę oświetleniową na budynku szkoły . 
Pan Rożałowski – zapadnięte studzienki pozostają również przy: róg ulic Moniuszki-
Krasickiego ,przy przejściu dla pieszych. 
Pan Rożałowski stwierdził, że należy wrócić do tematu obiektu hotelu KS ”Unia” 
w Krapkowicach-należy tu podjąć ostateczną decyzję odnośnie sprzedaży, bądź 
dzierżawy tego obiektu – obiekt z roku na rok ulega dewastacji . 
Ad.13. Zamkni ęcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Pan Rożałowski -zaprosił wszystkich do uczestniczenia w  miejsko-gminnym 
zakończeniu roku szkolnego, który odbędzie się w dniu 27.06.2012 r. o godz. 16 oo    
w KDK. 
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Wystąpił z prośbą o przekazanie  przez Burmistrza Krapkowic (uczestniczy 
w spotkaniu) życzeń  od radnych konsulowi z okazji Jubileuszu 20- lecia Konsulatu          
Federalnych Niemiec w Opolu.  
Pan Rożałowski poinformował, że wszystkie oświadczenia złożone. zostały przez 
radnych w wymaganym terminie  i prawidłowo  wypełnione- przewodniczący rady 
oraz burmistrz złożyli takie oświadczenia do Wojewody Opolskiego. 
Dzisiaj  o godz. 18oo   w KDK odbędzie uroczyste zakończenie sezonu tanecznego 
Klubu Tanecznego „Siera”.  
Przewodniczący podał do wiadomości  informację  Instytutu Meteorologii  o mających 
dzisiaj pojawić się  groźnych burzach, intensywnych opadach z gradobiciem, oraz 
silnych wiatrach od 65 do 85 km/godz. w  województwie opolskim . 
Przewodniczący rady Pan Rożałowski życzył wszystkim udanego wypoczynku 
letniego, a następnie dokonał zamknięcia XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba  
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                               /-/ Witold Rożałowski 
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