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PROTOKÓŁ NR XV/2012 
  z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

w dniu 21 listopada 2012 r. 
 
 
 
 

Ad. 1. Sprawy regulaminowe 
 
 
 XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury  przy  ul. Prudnickiej 7. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do godz. 1730 

W obradach uczestniczyło ok. 50 osób. W sesji uczestniczyły osoby zaproszone: Pan 
Andrzej Kasiura  Burmistrz Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy                     
w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, sołtysi poszczególnych 
sołectw. 
Otwarcia XV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady 
Pan Witold Rożałowski , obejmując  jej przewodniczenie. 
Przewodniczący stwierdził zgodnie z listą obecności, że w sesji uczestniczy              
19 radnych (stan Rady-21),co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania  
prawomocnych decyzji. 
 
Porządek obrad : 

1. Sprawy  regulaminowe   -  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
2. Obsadzenie  mandatu radnej Rady Miejskiej w Krapkowicach . 

1) podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnej; 
2) ślubowanie radnego 

3. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między 
sesyjnym  -  od  26  września  2012 r. 

4. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi         
w pkt.11  porządku obrad . 

5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. 
6. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizowanymi zadania gminy na 2013r. 
7. Informacja z realizacji Programu budowy kanalizacji sanitarnej  oraz ilości 

dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice . 
8. Informacja nt. przygotowania do akcji Zima 2012/2013 
9. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w Programie „Odnowa Wsi”. 

Plan na 2013 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich . 
10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 4 porządku obrad. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący  poinformował, że  w związku z rezygnacją Pana Grzegorza 
Podsiadło( w załączeniu do protokołu) z funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji 
Kultury i Sportu należy dokonać wyboru nowego przewodniczącego – zaproponował 
dokonanie tego wyboru  po pkt. 2 porządku obrad. 
Powyższe  radni przyjęli jednomyślnie – głosowało  19 radnych. 
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Przewodniczący stwierdził, że protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 
2012r. był do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją 
Rady. 
Protokół przyjęto bez uwag- jednomyślnie - do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało  19  radnych. 
 
Ad. 2. Obsadzenie mandatu radnej.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie 
obsadzenia mandatu radnej( wygaśnięcie  mandatu radnej  Krystyny Chudali  
nastąpiło   na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2012r.  
-kandydatem do objęcia wakującego mandatu radnego jest Pan Dariusz Kandziora –
przewodniczący rady wystosował  w dniu 22.10.2012r. pismo do Pana Dariusza 
Kandziory w sprawie przyjęcia mandatu radnego –Pan Dariusz Kandziora złożył w 
dniu 29.10.2012r. oświadczenie o przyjęciu mandatu radnego)- uchwała przeszła 
jednomyślnie – głosowało 19 radnych –UCHWAŁA Nr XV/222/2012  
Pan Dariusz Kandziora złożył ślubowanie radnego, a następnie dokonał prezentacji 
swojej osoby. 
Od tego momentu w obradach uczestniczy 20 radnych . 
Pan Kandziora złożył deklarację pracy w komisjach :Komisji Rewizyjnej  Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie dwa projekty uchwał : 
1) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej –uchwała przeszła  
przy 1 głosie wstrzymującym – głosowało 20 radnych –UCHWAŁA Nr XV/223/2012; 
2) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 
uchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym – głosowało 20 radnych UCHWAŁA 
NrXV/224/2012. 
 
Pan Rożałowski zgłosił  na przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury i Sportu Pana 
Andrzeja Małkiewicza . Pan Andrzej  Małkiewicz wyraził zgodę 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
W wyniku głosowania: 19”za”,1 wstrzymujący, na przewodniczącego Komisji 
Edukacji ,Kultury i Sportu, wybrano Pana Andrzeja Małkiewicza (głosowało 20 
radnych). 
 
 
Ad.3. 
 Sprawozdanie z działalno ści w okresie mi ędzy sesyjnym-       
od 26 wrze śnia 2012r. przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andr zej  
Kasiura  

• 28.09.2012r.- wiejskie dożynki w Dąbrówce Górnej  
• 29.09.2012r. odbyło się Walne Zgromadzenie Regionu Pradziad – 

podsumowano 15 lat istnienia regionu,naszej współpracy z miastem partnerskim 
Lipowe Laźnie  

• 9.10.2012r. podpisanie umowy dot. projektu na zakup sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania o wartości ponad 1,5 mln, realizowanego wspólnie z 
Gminą Baborów - wartość dla gminy Krapkowice, to 737,059 zł. z czego 
dofinansowanie to 83,13% wartość projektu z Programu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 2007-2013 -na stronach 
gminy będzie uruchomiony panel do kontaktu E-przedsiębiorca (kontakt 
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pracownik pracodawca –ogłoszenia o pracę ), E-podatki- dostęp mieszkańców 
do internetowego konta podatnika ), E-biblioteka( sprawdzenie dostępności 
książki i jej rezerwacja ).     

• 15.X.2012r. obchody Dnia Edukacji Narodowej w Krapkowickim Domu Kultury  
• 11.X.2012r.- 14 par małżeńskich uroczyście obchodziło 50 lecie pożycia 

małżeńskiego  w Krapkowickim Domu Kultury  
• 13.X.2012r.- podczas finału Krajowego III Turnieju Orlika o Puchar Premiera 

Tuska, w  Warszawie, w Hali Torwar, wręczono nagrodę  6 tyś.zł. ,przyznaną 
gminie za zajęcie I miejsca w województwie, w konkursie  pn.”Moje Euro 2012 
na boisku Orlik” –impreza zorganizowana na boisku Orlik uznana została za 
najlepszą imprezę piłkarską   

• przez Marszała Województwa Opolskiego – w poniedziałek tj.26.11.2012r. 
spotkanie z Premierem Tuskiem w Opolu –możliwe, że  polityka prorodzinna 
zostanie przez premiera wsparta    

• 26 X..2012r.-spotkanie w Gliwicach w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej-spotkanie burmistrza i zastępcy z wiceprezesem  i członkiem 
Zarządu Strefy Panem Jerzym Łokiem – spotkanie poświęcone uzgodnieniom 
działań służącym do osiągnięcia celów włączenia terenów inwestycyjnych 
Gminy Krapkowice do Podstrefy Gliwickiej  -specjalne strefy ekonomiczne to 
wyodrębnienie administracyjnie obszarów, gdzie inwestorzy mogą prowadzić 
działalność gospodarczą  na preferencyjnych warunkach. Podstrefą Gliwicką 
objęte będą nieruchomości położone na terenie Dąbrówki i Rogowa Opolskiego 
pow. 74 ha ,w rejonie „węzła autostrady A4 Dąbrówka”. Grunty o 3,9 ha 
stanowią własność gminy, a pozostałe są własnością Skarbu Państwa Agencji 
Nieruchomości Rolnych - strony uzgodniły ,że w pierwszej kolejności SSE zleci 
przygotowanie wstępnego kosztorysu, który określi wielkość środków 
niezbędnych do realizacji opracowywanej koncepcji rozwoju infrastruktury( 
budowa drogi, kanalizacje, oświetlenie) –po otrzymaniu tych danych gmina 
określi zabezpieczenie finansowe w wieloletnim programie inwestycyjnym na 
lata 2013-2015 - SSE na swój koszt zleci opracowanie koncepcji dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem  wymaganych uzgodnień i pozwoleń – budowa 
urządzeń infrastruktury technicznej w strefie będzie odbywać się w dużej mierze 
przy udziale środków z programów pomocowych UE ,o które wystąpi gmina  
mając pełna dokumentację - w  marcu 2013 r. przewiduje się podpisanie  
porozumienia pomiędzy gminą a SSE w sprawie nakładów na rozwój 
infrastruktury technicznej – kolejny omawiany temat to powierzenie SSE 
sprzedaży  podmiotowi, który zainwestuje w Strefie, działki będącej własnością 
gminy o pow. 3,9 ha. 

• 27.X.2012r.- w  Lipowych   Laźniach w Czechach odbył się  Turniej w Hokeju 
Halowym, w którym udział brało kilka grup ze szkół podstawowych i gimnazjach 
z gminy Krapkowice – impreza zorganizowana w ramach partnerstwa gmin 

• 28 X .2012r- Kiermasz Smakołyków Domowych w KDK , zorganizowany przez 
Związek Kobiet Wiejskich i KDK –prezentowano potrawy regionalne- 
degustowano domowe przetwory, konfitury, dżemy itd. 

• 9.11.2012r.- na pływalni ”Delfin” odbyły się zawody pływackie ,w których  
rywalizowali pływacy zgłoszeni przez kluby OZP(rocznik 1997),młodsi 
posiadający kartę PZP oraz dzieci ze szkól podstawowych i gimnazjalnych  

• 10.11.2012r- w PG Nr 2 w Krapkowicach  odbył się Turniej Tenisa Stołowego  
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• 11.11.2012r- uroczyste obchody Święta Niepodległości, wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym – złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Wojen – dzień wcześniej 
część artystyczna w KDK    

• 15 i 16.11.2012r. spotkanie samorządowców z Wojewodą  Opolskim  
poświęcone ocenie współpracy samorządów z wojewodą – Gmina Krapkowice 
pokazana została  jako jedna z lepiej  współpracujących gmin z wojewodą  

• 17.11.2012r -  na Sali Sportowej w Żywocicach odbył się turniej eliminacyjny 
w ramach cyklu  „Otwarte  Mistrzostwa Ziemi Krapkowickiej w Tenisie Stołowym„ 

        -turniej odbył się w pięknej sali sportowej, która cieszy się ogromną  
        popularnością   wśród społeczności lokalnej  

• 18.11.2012r.- w PG nr 2  odbyły się I Międzynarodowe Mistrzostwa Submssion 
Fighting, w których to I miejsce zajął Klub Sportowy Gladiatores Krapkowice  

• 20.11.2012r-odbyła się kolejna próba uruchomienia sygnalizacji świetlnej – firma 
z Wrocławia zgłosiła  swoje usługi odnośnie korekty świateł  i bezpieczeństwa  
pieszych, zachowując płynność ruchu- jeżeli  firma nie poradzi sobie z korektą, 
to światła nadal będą wyłączone ,i zastanowimy się nad zmianą organizacji 
ruchu w mieście  

• Zakończono budowę sceny w parku „Magnolia”  
• Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Działkowej w Krapkowicach  
• Rozpoczęto przebudowę schodów przy I budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Krapkowicach  
• Wczoraj odbyło się  Walne Zgromadzenie  Związku Międzygminnego „Czysty 

Region „,gdzie przedstawiono założenia do regulaminu czystości dla wszystkich 
gmin wchodzących do związku – będzie konieczność zwołania  nadzwyczajnej 
sesji w połowie  grudnia br. dla podjęcia koniecznych uchwał w sprawie 
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy  – wcześniej konieczne opinie 
Sanepidu 

• Policja chce przeznaczyć środki na budowę jednej komendy na terenie 
województwa opolskiego-rozważana jest lokalizacja w Krapkowicach –
Komendant wojewódzki musi wykazać, że na terenie powiatu krapkowickiego 
posiada odpowiedni teren pod budowę obiektu – teren miałaby przekazać gmina 
–gmina bierze pod uwagę teren w okolicy Starostwa Powiatowego – po 
ustaleniu, że lokalizacja spełnia wymagane warunki, pod obrady rady miejskiej 
trafi projekt uchwały o przekazaniu terenu – wcześniej teren będzie  przekazany 
w użyczenie, co jest podstawą do rozpoczęcia  wszelkich procedur- jeżeli 
wszystko dobrze pójdzie, to budowa ruszyłaby  w przyszłym roku  

• 14.11.2012r.- projekt budżetu gminy Krapkowice został przedłożony do RIO w 
Opolu do zaopiniowana – na  komisjach grudniowych  odbędzie się  dyskusja 
nad budżetem, przed jego uchwaleniem  

• Gmina organizuje sama i wspólnie z organizacjami pozarządowymi różne 
imprezy, konkursy, wystawy itd.- Nagrodzono gminę za projekt pn.”Rozwój 
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali 
sportowej w Żywocicach-projekt zajął I miejsce  w  organizowanym przez Zarząd 
Województwa Opolskiego Konkursie pn.”Przyjazna wieś” na najlepszy projekt 
zrealizowany na obszarach wiejskich współfinansowanych ze środków unijnych 
w kategorii „Infrastruktura ekologiczna”. Gmina jako laureat otrzyma nagrodę 
pieniężną w kwocie 10 tyś.zł. ,oraz zostanie nominowana do etapu 
ogólnopolskiego konkursu  

 Zarząd Województwa Opolskiego zorganizował konkurs „Opolskie kwitnące  
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2012r.” Nagrodzono w nim właścicieli najpiękniejszych ogrodów w rejonie w  
kategorii „obiekt prywatny”- I miejsce zajęły przydomowe ogrody  Państwa Kamili 
i Tomasza Macha oraz Pani Brygidy Przywara z Rogowa Opolskiego  
Nagrodzono Sołectwo Rogów Opolski za przedsięwzięcie pn.”Letnie party w 
Rogowie Opolskim-zabawa w klimatach hawajskich” w ramach konkursu 
„Odnowa  wsi szansą dla opolskiej młodzieży”. Zgłoszone projekty do konkursu 
potwierdziły fakt dużego  zaangażowania młodych mieszkańców obszarów 
wiejskich w działanie promujące swoje miejscowości, dzięki pasji i pracy 
laureatów konkursów gmina Krapkowice staje się coraz bardziej zadbana, 
pięknieje z roku na rok   
Sprawozdanie Burmistrza przyjęto do zatwierdzającej wiadomości przy 1 głosie 
wstrzymującym – glosowało 20 radnych  

      Pan Gut – 6.X.2012r. emerycie mieli swoje święto –nikt  z władzy nie wspomniał     
o emerytach – nikt nie brał udziału w zorganizowanej przez nich imprezie, 
pomimo zaproszenia .Podziękowania należą się  dla KDK   i OPS Pana Bernata i 
Pani Kornaś-oni jedyni uczestniczyli w imprezie zorganizowanej przez emerytów. 
Należy wystosować  do Marszałka Województwa Opolskiego pismo w sprawie 
zaniechania wprowadzania kas fiskalnych dla wszystkich podmiotów , które 
organizują  jakiekolwiek imprezy charytatywne m.in. dla straży pożarnej, kół 
gospodyń wiejskich parafii  itp 
Burmistrz Pan Kasiura – wyjazd burmistrza uniemożliwił uczestniczenie w 
imprezie emerytów, ale Pani Kornaś i Pan Bernat są pracownikami 
samorządowymi i oni reprezentowali gminę i burmistrza .  
Dyskutowaliśmy  już na temat  zredagowania i wysłania pisma bezpośrednio  do 
parlamentarzystów, chyba że marszałek również zainteresuje się tym 
zagadnieniem  i  również w naszym imieniu wystosuje takie pismo do 
ministerstwa i parlamentarzystów. 

Pan Brzozowski jeżeli korekta sygnalizacji świetnej nie zostanie prawidłowo 
wprowadzona, to czy brana jest pod uwagę zmiana organizacji ruchu  poprzez 
wprowadzenie w ulicach  ruchu jednokierunkowego 
Pan Rożałowski – zasadnym będzie upoważnienie burmistrza do  prowadzenia 
działań zmierzających do dysponowania terenem  pod budowę komendy policji ,w 
okolicy hali sportowej w Otmęcie ,do momentu przekazania tego terenu uchwałą rady  
Rada jednomyślnie upoważniła burmistrza  do  działań jw.- głosowało 20 radnych   
Pan Kowalczuk - teren ten jest zalewowy 
Pan Kasiura - wskazany teren, to teren bezpieczny, położony bliżej hali sportowej. 
Upoważnienie dla burmistrza jak najbardziej wskazane, chociażby dlatego, że 
wcześniej  musi być  skierowany wniosek do Warszawy z deklaracją   o nieodpłatne 
przekazanie terenu (0,70 ha)  pod budowę  komendy - najpierw teren  należy 
przekazać w użyczenie . 
Przewodniczący i V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Krapkowic 
wręczyli nagrody laureatom Konkursów :„”Opolskie kwitnące , „Odnowa wsi szansą 
dla opolskiej młodzieży” i „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  
Na ręce Kierownik OPS Pani Kornaś, z okazji święta pracownika socjalnego złożono 
podziękowania dla wszystkich pracowników socjalnych za ich pracę. 
 
Ad. 4.  
 Wnioski i zapytania nie zwi ązane z tematami obrad zgłosili: 
Pan Brzozowski – dlaczego z gazet lokalnych dowiadujemy się o stratach na pływalni 
„Delfin „?.Czy będzie budowany przy porcie krapkowickim tzw. slip dla małych i 
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średnich łodzi, szczególnie dla służb ratunkowych-w projekcie budowa slipu była 
przewidziana ? 
Pan Czapluk -  ulica Opolska  i jej pobocza szczególnie w okolicach firm „Tess,” 
”Zakładów Mechanicznych „,” Metsa Tissue” , są niszczone przez ciężkie samochody 
– problem należy jak najszybciej  rozwiązać 
Pan Rożałowski-  jak gmina chce rozwiązać   kwestię  uprzątania  i utylizacji  liści, 
szczególnie w mieście ?. Zakończono budowę sceny w parku „Magnolia”                   
w Krapkowicach . Jest to  bardzo mały obiekt – jakie będzie jego przeznaczenie ? 
Od przyszłego roku ma być większa pula pieniędzy dla  beneficjentów małych 
projektów – należy pomyśleć nad zabezpieczeniem środków  w budżecie, bo jest 
szansa na zdobycie dużych pieniędzy na ochronę środowiska  
Pan Małkiewicz - ulice  i chodniki zanieczyszczane są przez ulotki wkładane za 
wycieraczki samochodów- czy prawnie możemy ograniczyć  albo całkowicie 
wyeliminować z miasta takie nachalne działania marketingowe .  
 
Ad. 5. 
 Uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych na 20 13 rok. 
Przewodniczący  obrad  przedłożył pakiet  projektów uchwał dot. stawek podatków i 
opłat lokalnych na 2013 rok  
Projekt uchwały Nr 2 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  i  zwolnień od tego podatku 
Komisja Finansów i Gospodarki zgłosiła formalny wniosek dot.  obniżenia stawki  
podatku  za 1m2 gruntów  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ze 
stawki 0,88 zł /m2na stawkę 0,86 zł/m2 

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie -wniosek przeszedł głosami:19 ”za”, 
1  „wstrzymujący”- głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku ,z 
wprowadzonym do uchwały przegłosowanym wnioskiem - uchwała przeszła 
jednomyślnie - głosowało  20 radnych - UCHWAŁA Nr XV/225/2012 
Kolejne projekty uchwał zostały odczytane i poddane pod głosowanie:  
Projekt uchwały Nr 3- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na 2013 rok – uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 
20  radnych - UCHWAŁA Nr  XV/226/2012 
Projekt uchwały Nr 4  – w sprawie opłaty targowej -uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało  20  radnych – UCHWAŁA Nr XV/227/2012 
Projekt uchwały Nr 5-  w sprawie  uchylenia uchwały nr VI/48/94 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w 
używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice .– uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 20  radnych – UCHWAŁA 
Nr XV/228/2012 
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Ad. 6. 
         Zatwierdzenie Programu współpracy z organi zacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizuj ącymi zadania gminy 
na 2013 rok 
Przewodniczący obrad odczytał, poddając pod głosowanie: Projekt uchwały Nr 6  -  
w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego   na 2013 rok –uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych – 
UCHWAŁA Nr XV/229/2012 
Ad.7. 
 Informacja z realizacji programu budowy kanalizacj i sanitarnej 
oraz ilo ści dokonanych przył ączy przez mieszka ńców Miasta             
i Gminy Krapkowice - ( w załączeniu do protokołu) . 
       Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 
radnych   
Ad. 8.  
            Informacja nt. przygotowania do akcji Z ima 2011/2012- 
(w załączeniu do protokołu) . 
Pan Krajewski – wybrano wykonawcę na odśnieżanie ulic w mieście i gminie –
umowa została podpisana z firmą na okres od 26.X.2012r. do 31.03.2012r.-  
wspólnie z wykonawcą dokonano wizji ulic w obrębie wszystkich sołectw i miasta –do 
końca tygodnia  wszyscy sołtysi otrzymają informację ze wskazaniem firmy 
prowadzącej utrzymanie zimowe ulic, jak również kontakt z tą firmą 
Pan Brzozowski - kto  będzie decydować o odśnieżaniu w danym rejonie?  
Pan Krajewski-  każda informacja z terenu trafia do wydziału i my decydujemy            
o wysłaniu danego sprzętu w teren. 
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 20 
radnych. 
 
Ad. 9.  
 Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w Programie 
„Odnowa Wsi”. Plan na 2013 rok. Informacja nt. wyko rzystania 
funduszów sołeckich  (w załączeniu do niniejszego protokołu). 
      Informację przyjęto jednomyślnie  do zatwierdzającej  wiadomości – głosowało 19 
radnych . 
 
Ad.10.  
     Podj ęcie uchwał w sprawach . 
Przewodniczący Rady Pan Rożałowski  przedstawił pakiet projektów uchwał, które 
omówiono na komisjach resortowych, przed sesją. 
Pan Rożałowski  odczytał  projekty uchwał, poddając kolejno  pod głosowanie. 
Projekt uchwały Nr 7 w sprawie  zmiany  uchwały nr XXIII/374/2001 z 26.02.2001r. 
w spr. przystąpienia Gminy Krapkowice  do programu „Odnowa wsi w województwie 
opolskim „- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 radnych – UCHWAŁA  
Nr XV/230)2012 
Projekt uchwały Nr 8   -  w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok  
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Skarbnik Miasta Pan Patej – przedłożył autopoprawkę do projektu nr 8 ,jaki otrzymali 
radni przed sesją. Dot. zwiększenia dochodów bieżących łącznie 416.293 zł  
wynikają z urealnienia otrzymanych dochodów  w stosunku do planowanych na 2012 
rok i dotyczą w szczególności wpływów z opłat cmentarnych, wpływów za mandaty     
i kary pieniężne Straży Miejskiej, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 
osób fizycznych, podatku rolnego oraz podatku od spadków i darowizn. Na kwotę  
zwiększeń składa się również dotacja z Gminy Walce  w związku z zawartym 
porozumieniem na umieszczenie jednej osoby w okresie październik- grudzień 
2012r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach, na pobyt dzienny, 
nagroda przyznana  za I miejsce w wojewódzkim konkursie „Moje Euro 2012 na 
Orliku” oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na żłobki . Zmniejszenie 
dochodów bieżących o kwotę 25.133 zł. dotyczy realizacji projektu z udziałem 
środków unijnych „Uczę się, aby być szczęśliwym „; zmniejszenie dochodów  
majątkowych  o kwotę 390.459 zł –wycofanie się osoby fizycznej z wcześniej 
deklarowanego odkupu budynku mieszkalnego, który przejęła gmina oraz 
zmniejszeniem dotacji na drogę w ramach schetynówek. Zwiększenie wydatków 
bieżących o kwotę 200.273 zł. przeznaczone są  na: zwiększenie w dwóch 
placówkach oświatowych wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne, co 
spowodowane jest większą liczbą uczniów korzystających z obiadów; zwiększenie 
wydatków na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień; podwyższenie wydatków 
na dopłaty  do żłobków  w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci umieszczanych 
w żłobkach ; zabezpieczenie środków na prowadzenie pozaszkolnych i poza 
przedszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego. 
Poprawki do projektu uchwały przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych  
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok ,wraz        
z przegłosowanymi poprawkami do projektu przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 
radnych - Uchwała Nr XV/231/2012 
Projekt uchwały Nr 9  - w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  uchwała 
przeszła jednomyślnie – głosowało 20 radnych –UCHWAŁA Nr XV/232/2012 
Projekt uchwały Nr 10   - w  sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  
Pan Brzozowski – jaki będzie koszt związany z utrzymaniem przejętej wieży?  
Pan Kasiura - wyodrębniono wieżę pod względem geodezyjnym, ogniowym do 
wydzielenia i przekazania gminie– na dzień dzisiejszy żadne koszty- w przyszłości 
będą to koszty związane z zabezpieczeniem przed degradacją-jest to  element 
znaczący  w krajobrazie Krapkowic –ta wieża wrosła w ten krajobraz i w przyszłości 
należałoby pomyśleć nad komercyjnym jej wykorzystaniem ,ze wskazaniem 
wykorzystania pieniędzy z Kr.Sw. Anny .  
Pan Brzozowski -jeżeli to zabytek, to równie dobrze firma „Metsa Tissue „ mogłaby 
utrzymywać obiekt  
-Uchwała przeszła przy głosach”14 „za”,1”przeciwko”, 5 „wstrzymujących”- głosowało  
20 radnych – UCHWAŁA Nr XV/233/2012 
Projekt uchwały Nr 11  - w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy  
 zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy –uchwała przeszła jednomyślnie-
głosowało 20 radnych –UCHWAŁA Nr XV/234/2012 
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Projekt uchwały Nr12  -  w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od 
opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krapkowicach 
Pan Małkiewicz - czy  można całkowicie odstąpić od pobierania opłat  od ŚDS- jak w 
przypadku oświaty ?  
Pani Sarnowska – zwolnień całkowitych   nie  przewiduje  ustawa –wcześniej takich 
opłat nie wnosił ŚDS i dzisiaj jest tzw. „prostowanie „ 
-Uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych -UCHWAŁA Nr XV/235/2012 
Projekt uchwały Nr 13  - w sprawie  udzielenia  dotacji celowej  z budżetu  gminy  na 
odbudowę  kamiennego muru przy ulicy Przybrzeżnej  w Krapkowicach. -uchwała 
przeszła jednomyślnie –głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr XV/236/2012 
Projekt  uchwały  Nr  14  -  w sprawie wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie  
nieruchomości-uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 20 radnych –UCHWAŁA 
Nr XV/237/2012 
Projekt uchwały Nr  15   -  w sprawie  nadania odznaki honorowej „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Krapkowice”- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 20 
radnych-UCHWAŁA Nr XV/238/2012 
Projekt uchwały Nr 16 - w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/214/2012 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych –uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 20 radnych -UCHWAŁA 
Nr XV/239/2012 
Projekt uchwały Nr 17 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn- Koźle  a Gminą Krapkowice –
uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych -UCHWAŁA Nr XV/240/2012 
 
Ad. 11. 
 Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.  3 
porz ądku obrad udzielili: 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura  

• Scena w parku „Magnolia” w Krapkowicach  jest sceną małą i wykorzystywaną 
w bezdeszczową pogodę – wybudowanie większej na dzień dzisiejszy nie 
wchodzi w rachubę ze względu na brak środków- rozmawiamy ze 
Stowarzyszeniem Kraina Świętej Anny o dofinansowaniu budowy większej 
sceny, z wybudowaniem również osłony dla widzów   

• Ulotki za samochody – prawo nie obliguje nas do tego, abyśmy karali za 
wkładanie ulotek za wycieraczki w samochodach- odrębną sprawą jest 
zaśmiecanie terenu -tu możemy karać  

• Prezes OSiR Pan Joachim Kubilas- pływalnia ma  ok. 200 tyś zł  deficytu 
podjęto decyzję o odzyskanie podatku i nałożono na nas czynsz, jak również 
podwyższona  została opłata  za wodę i  ścieki- to wszystko generuje koszty 
zwiększone w danym roku - złożyliśmy dwa wnioski  do Stowarzyszenia 
Kr.Sw.Annny - czekamy na 70% zwrotu kosztów- na basenie wykonano  kilka 
inwestycji m.in. poręcze dla ludzi starszych, projekt niecki basenowej dla 
dzieci –wszystkie baseny w Polsce przynoszą deficyt -niektóre po 900 tyś.zł. 
np. Strzelce Opolskie- pracownik został przyjęty na czas próbny, do obsługi 
hali w Żywocicach, boiska  i imprez organizowanych na „Orliku”- spółkę prawa 
handlowego  nie obowiązują konkursy - prowadzimy działalność sportową   
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• Utylizacja liści jesiennych jest związana z „Czystym Regionem” –czekamy aż 
związek wprowadzi system  gospodarki odpadami –najpóźniej  system ten ma 
być wprowadzony do połowy następnego roku – wcześniej gmina pilotażowo 
wprowadziła odbiór  liści w Żywocicach i części Osiedla Kwiatowego w 
Krapkowicach – to nie udało się, ze względu na zbyt duże kwoty odbioru 
zaproponowane przez Firmę „Veolia.”  

•  Odnośnie poprawienia złego stanu technicznego ulicy Opolskiej                      
w Krapkowicach prowadzone są na bieżąco rozmowy z dyrekcją zarządu dróg 
wojewódzkich – ciągle nie mamy pozytywnej odpowiedzi, co do remontu tej 
ulicy-brak pieniędzy w budżecie zarządu- po rozmowie z dyr. Paliwodą, 
przebudowa gruntowna tej ulicy jest możliwa jeżeli gmina wyodrębni w swoim 
budżecie 50% kosztów inwestycji (wkład własny) –na dzień dzisiejszy jest to 
niemożliwe  ze względy na brak środków i brak możliwości skorzystania z  
dofinansowania  z tzw. „schetynówki”  

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania  
Pan Bryś- wystąpić do  Starostwa Powiatowego z pismem  o  dokonanie montażu 
śniegołazów na odcinku od cmentarza (od wylotu do drogi krajowej 45) do 
pierwszych zabudowań miejscowości Żywocice, jak również montażu lustra  na 
skrzyżowaniu ulicy Kozielskiej z ulicą Józefa w Żywocicach, umożliwiającego 
bezpieczny wyjazd z drogi gminnej –ulicy Józefa.  
Pan Rożałowski- na skrzyżowaniu, koło Baszty Krapkowickiej należy prawidłowo 
oznaczyć gumową wysepkę, albo całkowicie ją .  
Pan Brzozowski - na wszystkie święta państwowe należy wywieszać na baszcie 
Krapkowickiej flagę państwową   
Pan Gut -   flaga państwowa powinna wisieć na baszcie przez cały rok . 
Pan Rożałowski- temat ten powinien być szczegółowo przedyskutowany na Komisji 
Spraw Społecznych -komisja powinna wypracować stosowne stanowisko odnośnie 
powyższego. W związku z tym, że na sesji grudniowej  powinny być zatwierdzone 
plany pracy rady i  wszystkich komisji rady, na rok 2013,należy już  przystąpić do ich 
opracowywania. Planuję wyjść z inicjatywą powołania Komisji ds. Statutu Gminy, 
która opracuje nowy statut- ten który obowiązuje zawiera wiele nieprecyzyjnych 
zapisów . Dzisiaj o godzinie 1900 w Krapkowicach- restauracja „Verona” odbędzie się 
spotkanie  z senatorem PO Panem Aleksandrem Świejkowskim. 
Dyr.KDK Pan Bernat poinformował o najbliższych imprezach organizowanych w KDK 
m.in. spektakl „Kobieta mówi o swoim życiu w dniu 28.12.2012r.- premierowy pokaz 
cieszył się dużym zainteresowaniem - radni otrzymali zaproszenie na spektakl; 
wcześniej Akademia PCK w wykonaniu dzieci i młodzieży ; 20.12.2012r. zapoznanie 
z sekcjami, działającymi w KDK;, pokaz taneczny Klubu Tanecznego „Siera”; 
2.12.2012r. spotkanie w KDK z młodymi dziennikarzami-chcą swoją działalność 
prowadzić w KDK ; 7.12.2012r. występ Chóru  Gospel; 
Przewodniczący Rady Pan Rożałowski dokonał zamknięcia XV Sesji Rady Miejskiej   
w Krapkowicach, wcześniej informując, że  kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia 
2012r, a posiedzenia komisji  tydzień przed sesją.   
Protokołowała: Elżbieta Skiba  
 
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                    mgr Witold Rożałowski 
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