
Protokół Nr XVII/2012 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 
 
Przed rozpoczęciem obrad  Rady Miejskiej w Krapkowicach Burmistrz Krapkowic 
przedstawił laureata I nagrody konkursu na szczeblu wojewódzkim, Pana Filipa 
Pydynowskiego –ucznia II klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach . 
Organizatorem konkursu w ramach projektu „Reaguj - śyj Bezpiecznie” był 
Wojewódzki Ośrodek Polityki Społecznej, wspólnie z Wojewódzką Komendą Policji. 
Informację o projekcie ”Reaguj - śyj Bezpiecznie” przedstawiła Pani Agnieszka 
Teodorowicz -Zastępca dyr. ROPS w Opolu. 
Burmistrz Krapkowic, wspólnie z przewodniczącym rady i zastępcą dyr. ROPS-u 
wręczyli nagrodę, składając gratulacje  Panu Pydynowskiemu i jego rodzicom.  
Następnie, zespół artystyczny działający przy Krapkowickim Domu Kultury, 
odśpiewał kilka kolęd świątecznych. 
Obchodzącemu 60 lecie urodzin, radnemu Panu Ewaldowi Tomali i sołtysowi 
Sołectwa Kórnica, uczestniczący w obradach rady sołtysi, wspólnie z burmistrzem, 
 i przewodniczącym rady, złoŜyli  z  tej okazji Ŝyczenia, wręczając upominek.   
 
Ad.1. Sprawy regulaminowe. 
   Otwarcia XVII Sesji Rady Miejskiej, odbywającej się w Krapkowickim Domu Kultury 
przy ul. Prudnickiej nr 7, dokonał Przewodniczący Rady Pan Witold RoŜałowski 
obejmując jej przewodniczenie. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 20 
radnych (nieobecny Grzegorz Podsiadło).Stan Rady, to 21 radnych, co stanowi 
wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji.. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1730 
W obradach uczestniczyło ponad 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.  
Przewodniczący stwierdził, Ŝe protokoły z Sesji Rady z dnia 21 listopada 2012 r.                      
i z dnia 07 grudnia 2012r. były do wglądu  w Biurze Rady, na stronie internetowej 
urzędu, na sali przed Sesją Rady . 
Protokoły przyjęto jednomyślnie, bez uwag - głosowało 20 radnych  
Porządek obrad: 
    1. Otwarcie  XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności  
         obrad. 
    2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesyjnym –  od 21.11.2012r.  
         do 28.12.2012r. 
    3.  Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad – odpowiedzi w pkt.10.  
         porządku obrad. 
    4   Uchwalenie budŜetu Gminy Krapkowice na 2013 rok  
    5.  Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji  Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2012 roku.  
         Uchwalenie  Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  na 2013 rok . 
    6.  Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady Miejskiej z działalności w 2012 roku  
         Zatwierdzenie Planu Pracy: Rady Miejskiej  na 2013 rok i Planów Pracy na 2013 rok :    
         Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji   Spraw  Społecznych;  Komisji Gospodarki  
         i Finansów  



    7. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych  
         do Akcji Zima 2012r. 
    8.  Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie   uchwalenia regulaminu  
         o utrzymaniu  czystości i porządku  na terenie Gminy Krapkowice  
    9.. Podjęcie uchwał w sprawach róŜnych .  
   10. Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad. 
   11. Wolne wnioski i zapytania. 
   12. Zakończenie  XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Ad.2.   
    Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura   przed łoŜył  Sprawozdanie 
 z działalno ści w okresie mi ędzy sesyjnym tj.  od  21 listopada   2012r. do 28 
grudnia 2012r. 
-23.XI.2012r. - w Prószkowie podsumowanie Projektów Edycji Wojewódzkiej z 
Obszarów Wiejskich - I nagrodę  zdobyła sala gimnastyczna w śywocicach, w 
kategorii uŜyteczności publicznej – projekt  był równieŜ prezentowany w Warszawie 
-24.XI.2012r.- odbyło się kilka imprez: Turniej Mikołajkowy w PG nr 2 w 
Krapkowicach (rywalizacja przedszkolaków w piłce noŜnej); II Edycja Pchliego Targu  
w Hali Sportowej w Otmęcie; II Edycja Konkursu Piosenki Niemieckiej w KDK              
(uczestnicy z woj. Opolskiego-poziom b. wysoki)   
- 29.XI.2012r.- spotkanie „Andrzejkowe” w KDK   
- 3.XII.2012r.- impreza „barbórkowa”, organizowana przez ZCW „GóraŜdŜe” 
- 7.XII.2012r.:-wizyta Sekretarza Stanu Ministra Deskura - wspólnie z Komendantem  
Wojewódzkim Policji i Starostą Krapkowickim, dokonano oględzin lokalizacji pod 
budowę nowej komendy policji w Krapkowicach- podpisano z policją umowę 
uŜyczenia na teren-aktualnie zmieniany jest miejscowy plan  zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego 
”Otmęt”; występ w KDK  Chóru „Gospel” ; Sesja Nadzwyczajna, na której nie przyjęto 
uchwały dot. regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice –temat 
dyskutowany w całym kraju –uchwały nie podjęto -tak zrobiło kilka  gmin  w naszym 
regionie-na początku stycznia br. planujemy, wspólnie ze specjalistami, stworzyć 
zarys tego planu- jeszcze raz podyskutować nad zmianami zapisów  regulaminu, tak 
aby zapisy te były dogodne i jak najmniej uciąŜliwe dla mieszkańców 
-8.XII.2012r.- promocyjne święto wina w Zakrzowie, organizowane przez Zygmunta 
Dransfelda w  pensjonacie  „Lucja” –swoje wina wystawili wystawcy i producenci         
z róŜnych rejonów Polski  
-8 i 9.XII.2012r.- przegląd taneczny w dowolnych formacjach organizowany przez 
Zespół Taneczny „Siera” - w drugi dzień  Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Krapkowic  
-13.XII.2012r. -Walne Zebranie  Krainy Św. Anny podsumowało rok 2012 – 
Krapkowice zostały ocenione dobrze za aktywność składanych projektów przez 
gminę i instytucje pozostające na terenie gminy – nowe projekty będą nadal składane  
-17.XII.2012r.- spotkania opłatkowo - wigilijne w instytucjach, które zajmują się 
opieką społeczną : SDS, OPS, WTZ  
-19-22.XII.2012r.- czterodniowy „Jarmark BoŜonarodzeniowy” na krapkowickim rynku 
-jarmark moŜe na stałe zagość na krapkowickim rynku w tych dniach - jarmark był  
współfinansowany z projektu polsko-czeskiego.  
-21.XII.2012r.- Sesja budŜetowo-noworoczna Rady Powiatu Krapkowickiego, odbyta  
w BroŜcu - złoŜyłem podziękowania Staroście za przekazanie pomieszczeń w drugim 
budynku urzędu, zapewniając o dobrym wykorzystaniu tych pomieszczeń na 
potrzeby wydziałów urzędu i mieszkańców  - na najbliŜszej sesji lutowej rada gminy 



podejmie uchwałę o przyjęciu tej darowizny - jako gmina, dołoŜyliśmy do przebudowy  
muru przy Zamku krapkowickim w kwocie 75 tyś.zł., będzie równieŜ wykonana 
przebudowa części kanalizacji w tym rejonie .  
Burmistrz przekazał  radnym, w imieniu Prezesa Krapkowickiego Centrum Zdrowia , 
Ŝyczenia noworoczne i podziękowania  za przekazanie dofinansowania  na  zakup 
wózków przewozowych do szpitala krapkowickiego . 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 21 listopada 2012r. do 
28 grudnia 2012r., radni przyjęli jednomyślnie do  zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 20 radnych .  
 
Ad.3. Wnioski i zapytania zgłosili:    
Pan Thiel  - wnioskował o ustalenie właścicieli drogi prowadzącej do Zamku w 
Rogowie Opolskim, a następnie  podjęcie działań w kwestii zobowiązania  tych 
właścicieli do  wyremontowania  drogi. 
Pan Kowalczuk  - w nawiązaniu do Regulaminu czystości i porządku na terenie 
Gminy Krapkowice, o którym Pan wspomniał w swoim wystąpieniu, naleŜy za 
podstawę przyjąć przede wszystkim ustalenia faktycznie wywoŜonych śmieci – wg. 
informacji Firmy „Veolia” faktycznie wytwarzana ilość odpadów to 150 litrów 
/osobę/miesięcznie, nie licząc odpadów składowanych na dzikie wysypiska –taka 
informacja potwierdza się z informacją spółdzielni mieszkaniowych – czy propozycje  
zgłoszone do regulaminu przeze mnie, zostały wzięte pod uwagę,przy wprowadzaniu 
zmian do tego regulaminu, czy zostały przeprowadzone rozmowy  z zarządcami 
nieruchomości, czy dokonano rozeznania wśród firm, sprawdzając faktycznie  
wywoŜone ilości odpadów przez te firmy. 
Proponuje się w „Regulaminie” minimalną ilość pojemników- nikt  nie będzie kupować 
pojemników za dodatkową opłatą - przy takich załoŜeniach zwiększy się tylko liczba 
dzikich wysypisk .                                        
Pan RoŜałowski  - prawdopodobnie jedną  z pierwszych decyzji związku „czysty 
region”, był  zakup pojazdu dla prezesa  i kolejna podwyŜka jego  wynagrodzenia –
prawdopodobnie Gmina Głogówek wystąpiła ze związku? -na ile prawdziwe są te 
informacje ? 
Pan Brzozowski - kiedy zostanie ustawiona ponownie tablica informacyjna   w rejonie  
skrzyŜowania ulic: Strzelców Bytomskich -śeromskiego? 
 
Ad.4. Uchwalenie bud Ŝetu Gminy Krapkowice na 2013 rok i wieloletniej 
prognozy finansowej ( w zał ączeniu do protokołu)  
Projekt budŜetu gminy na 2013 rok Burmistrz przedłoŜył do RIO w Opolu i radnym 
Rady Miejskiej w Krapkowicach w ustawowym  terminie - do 15 listopada br. 
Radni, budŜet na 2013 rok analizowali na wszystkich komisjach, przed Sesją Rady, 
akceptując pozytywnie.  
Przewodniczący obrad przedłoŜył radnym opinię Składu Orzekającego RIO w Opolu: 
o przedłoŜonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały budŜetowej Gminy  
Krapkowice na 2013 rok   
Skarbnik Miasta Pan Patej przedstawił prezentację multimedialną projektu budŜetu 
Gminy Krapkowice na 2013 rok  
Pan RoŜałowski  – w dziale 853, rozdział 85 305 wykazano 117 tys. zł na Ŝłobki-         
czy wykazana kwota pokryje potrzeby na działalność Ŝłobków? 
Pan Patej - w 2012 roku działały tylko dwa Ŝłobki na terenie gminy i kwota na ich 
działalność była niŜszą- pod koniec roku został otwarty trzeci Ŝłobek w związku z tym 
kwota na ich działalność będzie  zwiększona .  



Pan RoŜłowski - w dziale 900, rozdział 915 na oświetlenie ulic i placów zwiększono 
wydatki na 2013 rok bardzo drastycznie tj. na 500 tys. zł ,gdzie w 2012 roku wydatki 
te wyniosły 4 tys. zł 
Pan Patej - planowane są tu inwestycje związane z oświetleniem ulic- jest tu 
załoŜona rezerwa z przeprowadzonego przetargu na energię elektryczną. 
Pan Kasiura - jesteśmy po otwarciu ofert na dostarczenie energii elektrycznej - ceny 
zaoferowane są niŜsze niŜ zakładano- dlatego teŜ część pieniędzy chcemy 
przeznaczyć na wymianę energooszczędnych lamp, a część na montaŜ nowych np.  
na Osiedlu Kwiatów, albo teŜ w innych miejscach, gdzie jest taka potrzeba. 
Pan RoŜałowski - dział 921 rozdział 921 95 kultura i dziedzictwo narodowe- dlaczego 
wydatki zostały tu zwiększone? 
Pan Patej - w tym rozdziale zostały ujęte wydatki na organizację doŜynek, tak jak 
stosuje to wiele gmin- do tej pory wydatki te był ujmowane w rozdziale 010 95. 
Pan RoŜałowski - dochody z PIT zakładane są nieco niŜsze- czy to nie spowoduje 
jakiś trudności? 
Pan Patej - w roku 2012 podatek od osób prawnych był wyŜszy niŜ w latach 
poprzednich, planujemy Ŝe będzie to ok. 1,2 mln, a wcześniej było to od 700 do 900 
tys. zł - wynika z tego, Ŝe firmy z naszego terenu dobrze sobie radzą- mieliśmy 
trochę mniej dochodu z PIT, a więcej z CIT- w kraju tendencja jest odwrotna. 
Pan RoŜałowski - budŜet został dopięty, spełniono wszystkie wymogi Ministerstwa 
Finansów- rok 2013 będzie rokiem „zaciskania pasa” -moŜe równieŜ po to aby móc         
w latach 2014-2015 skorzystać z ogromnych pieniędzy unijnych, które się pojawią- 
cieszy nas przede wszystkim, Ŝe w budŜecie jest ujęta inwestycja pn. 
„Termomodernizacja Hali Sportowej w Otmęcie” 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budŜetu gminy  na 2013 rok – uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało  20 
radnych – UCHWAŁA Nr XVII/ 243/2012  
Kolejny projekt uchwały to: projekt wieloletniej prognozy finansowej – 
przewodniczący odczytał projekt uchwały, poddając pod głosowanie - uchwała 
przeszła jednomyślnie – głosowało 20 radnych –UCHWAŁA Nr XVII/244/2012  
W tym punkcie obrad, przewodniczący obrad przedłoŜył kolejne finansowo-
budŜetowe projekty uchwał. 
Przewodniczący obrad odczytał opinię Składu Orzekającego RIO w Opolu                      
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jak równieŜ opinię                            
o moŜliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budŜetowej. 
Pan Patej - stwierdził, Ŝe zmiany budŜetu na 2012 rok dotyczą strony dochodowej, 
dostosowania do planu dochodów jakie uzyskaliśmy- po otrzymanej decyzji                    
z Ministerstwa Finansów uruchomiono środki subwencji ogólnej w kwocie 55.902 zł- 
77/1dziecko- nastąpiły przesunięcia między paragrafami: z paragrafu 077 na paragraf  
087 -  są to wpływy ze sprzedaŜy majątku do WiK na kwotę 3 mln zł.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
budŜetu Gminy Krapkowice na 2012 rok – uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
20 radnych -UCHWAŁA Nr XVII/245/2012   
Kolejny projekt, jaki został odczytany i poddany pod głosowanie, to projekt uchwały       
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej -  uchwała przeszła jednomyślnie 
–głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XVII/246/2012  
 
 
 
 



Ad.5. 
     Zatwierdzenie Sprawozdania  z działalno ści Komisji Rewizyjnej  w 2012 rok; 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok . ( w za łączeniu do protokołu) 
Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za 2012 rok  przedstawił 
przewodniczący komisji Pan Andrzej Malinowski . 
Do sprawozdania nie wniesiono uwag. 
Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie – głosowało 20 radnych –UCHWAŁA 
NrXVII/247/2012 
Do Planu Pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok nie wniesiono uwag. 
Plan Pracy przyjęto jednomyślnie-głosowało 20 radnych – UCHWAŁA 
NrXVII/248/2012 
Ad.6. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działal ności w 2012 rok. Plan 
Pracy Rady Miejskiej, plany pracy komisji resortowy ch rady  na 2013 rok.                         
(w załączeniu  do protokołu). 
     Sprawozdania  Komisji resortowych RM z działalności w 2012 roku , przedstawili 
kolejno : przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Andrzej Małkiewicz , 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Ireneusz śyłka , Przewodniczący  
Komisji Gospodarki i Finansów Pan Andrzej Krajka.  
Do sprawozdań komisji nie wniesiono uwag. 
Sprawozdania przyjęto jednomyślnie, dla kaŜdej komisji ,do zatwierdzającej 
wiadomości. 
Plan Pracy Rady Miejskiej na 2013 rok ( w załączeniu do protokołu)  
Pan Małkiewicz- zgłosił wniosek  dot. przesunięcia  terminu Sesji RM z dnia 6 lutego 
2013r.na dzień 13 lutego 2013r.,co byłoby jednoznaczne z przesunięciem  terminów 
posiedzeń komisji na 5,6 i 7 lutego 2013r. 
Wniosek przyjęto jednomyślnie – głosowało 20 radnych  
Pan Pracy Rady Miejskiej na 2013 rok przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej 
wiadomości - głosowało 20 radnych . 
Plany Pracy Komisji na 2013 rok, kolejno przedstawili: Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Pan Andrzej Małkiewicz; Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Pan Ireneusz śyłka; Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów 
Pan Andrzej  Krajka . 
Do planów pracy komisji na 2013 rok nie wniesiono uwag  
Plany pracy  przyjęto jednomyślnie, kolejno dla kaŜdej komisji, do zatwierdzającej 
wiadomości -glosowało 20 radnych .. 
Ad.7.  
Stan przygotowa ń instytucji i organizacji społecznych, placówek kul turalno-
oświatowych do Akcji Zima 2012r ( w zał ączeniu do protokołu ) 
Pan Gut- od kiedy istnieje Uniwersytet III wieku  w Krapkowicach  i dlaczego jego 
działalność jest tak słabo rozpropagowana. 
Pani Meisner –na naszym terenie istnieje tylko oddział  pod egidą wojewódzkiej 
biblioteki, złoŜono stosowną dokumentację  do zarejestrowania   samodzielnej 
działalności – spotykają się w krapkowickiej bibliotece  na róŜnych zajęciach- po 
zarejestrowaniu, grupy na pewno zostaną rozszerzone . 
Pan RoŜałowski- informację o zimowym odpoczynku dzieci i młodzieŜy naleŜy podać 
do publicznej wiadomości . 
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości –głosowało 19 
radnych Przyjęto 19  za – glosowało 19 radnych  
Radny Pan Ireneusz śyłka opuścił salę obrad. 
 



Ad.8.  
  Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie  uchwalenia 
regulaminu o utrzymaniu czysto ści i porz ądku na terenie Gminy Krapkowice      
( w załączeniu do protokołu ) 
Do przedłoŜonej  informacji nie wniesiono zapytań, uwag. 
Informacje przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 19 
radnych 
Ad.9. 
   Podjęcie uchwał w sprawach ró Ŝnych . 
                  Przewodniczący obrad przedłoŜył pakiet projektów uchwał, omówionych  
na komisjach resortowych, przed obradami rady. Projekty odczytano i kolejno 
poddano pod głosowanie  
Projekt uchwały Nr  7  – w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  
-uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 radnych – UCHWAŁA 
NrXVII/249/2012 
Projekt uchwały Nr 8 -  w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  
–uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało  19  radnych – UCHWAŁA 
NrXVII/250/2012 
Projekt  uchwały Nr 9 - w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty –uchwała  
przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych –UCHWAŁA NrXVII/251/2012  
Projekt uchwały Nr 10  – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7,46/9, i 46/10 z mapy 3 
przy ul. Opolskiej w Krapkowicach   -uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 
radnych – UCHWAŁA NrXVII/252/2012  
Projekt uchwały Nr 11 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu 
skórzanego „Otmęt” -uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 radnych – 
UCHWAŁA NrXVII/253/2012  
Projekt uchwały  Nr 12 -  w  sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Krapkowicach . 
Pan Brzozowski zgłosił kandydaturę  Pana  Józefa Guta, pełniącego funkcję 
wiceprzewodniczącego RM 
Pan Kasiura zgłosił kandydaturę Pana Haralda Brola pełniącego funkcję Sekretarza 
Miasta ,wnioskując o utajnienie wyborów. 
Pani Ewa Tomaszewska radca prawny- po wnikliwym przeanalizowaniu przepisów 
,łącznie ze statutem gminy, nie ma wymogu głosowania tajnego . 
Pan RoŜałowski- zgłosił wniosek o glosowaniu jawnym-glosowanie najpierw na 
kandydata nr 1, następnie na kandydata nr 2. 
Wniosek przeszedł: 8 głosami”za”,3”przeciwko”,8”wstrzymującymi”-glosowało 19 
radnych . 
Za kandydaturą Pana Józefa Gut głosowało 10 radnych,9 wstrzymało się od głosu . 
Za kandydaturą Pana Haralda Brol głosowało 8 radnych,11 wstrzymało się od głosu. 
Przeszła kandydatura Pana Józefa Gut.   
Przewodniczący obrad Pan RoŜałowski odczytał projekt uchwały, poddając pod 
głosowanie  - uchwała przeszła glosami: 11”za”, 6”przeciwko”, 2 „wstrzymujące” -
głosowało 19 radnych –UCHWAŁA NRXVII/254/2012 



Projekt uchwały  Nr 13  – w sprawie  udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego 
przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Kórnicy . 
Pan Kasiura- jest to kredyt dla OSP w Kórnicy, na częściową spłatę samochodu 
bojowego, który od kwietnia br. funkcjonuje - środki będą zwrócone przez Główną 
Komendę  w Warszawie - pieniądze miały wpłynąć jesienią br. ale nie znalazły się w 
ich planie finansowym i będą zwrócone w kwietniu 2013r.- to poręczenie zostało 
udzielone przez burmistrza, ale wykracza o jeden rok budŜetowy i dlatego  konieczna 
jest decyzja rady 
Pan Brzozowski- w jakim procencie przez Komendę Główną StraŜy PoŜarnej jest  
dofinansowany wóz straŜacki ?  
Pan Kasiura - ok.50% - w tym roku 20 tyś.zł. równieŜ  gmina dołoŜyła do wozu  
-uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19  radnych - UCHWAŁA NR 
XVII/255/2012 
Ad.10. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad udzielili : 
Burmistrz Pan Kasiura 
- wystąpimy do Rogowskiej Hodowli Roślin o współfinansowanie remontu części 
drogi do Zamku-wystąpimy równieŜ do Zarządu Dróg Woj. o partycypacje w 
remoncie drogi   
- tablica informacyjna przy skrzyŜowaniu  ulic Strzelców Bytomskich - śeromskiego   
była  połamana i w związku z tym zdjęta - remont jej  wyceniono na  6 tyś.zł. i dlatego 
zdecydowano o  zamontowaniu aluminiowej, ze szklaną wymienną szybą  
Zastępca Burmistrza Pan Haraf 
-średnia ilość odpadów jest ustalana w ten sposób, aby ustalić min. ilość śmieci dla 
mieszkańca-pierwotne zamierzenia były takie, aby  średnią ilość ustalić dla kaŜdej 
gminy osobno, jednak potem zdecydowano dla całego związku -ta minimalna została 
ustalona na poziomie Krapkowic( największa ilość odpadów) i dlatego jest wysoka – 
w innych gminach jest o wiele niŜsza - 
nie prawdą jest Ŝe „Violi” nikt  nie pytał o przedstawienie strumienia odpadów jaki był 
odbierany  –firma proGEO wystosowała takie  informacje na początku roku 2012,  na 
podstawie których została obliczona ilość wytwarzanych odpadów przez jednego 
mieszkańca gminy – to dotyczyło tylko mieszanych odpadów-ustalając limit odpadów 
mieszanych chcemy przekonać  mieszkańców do segregacji – na najbliŜszym 
spotkaniu przedstawiciel firmy proGEO przedstawi dokładnie  sposób wyliczenia 
ilości odpadów  
Pan Kowalczuk – rzeczywista ilość opadów jest o wiele większa niŜ zakładana  -
gmina powinna zwrócić się do Firmy Veolia o podanie całkowitej liczby wytwarzanych 
odpadów  przez mieszkańców- wg. firmy liczba ta stanowi 150 l/osobę – w projekcie 
regulaminu  jest to liczba mniejsza  110 l/osobę - tu chodzi o ustalenie liczby 
pojemników na odpady – nikt nie kupi za dodatkową opłatą pojemnika – śmieci będą 
wywoŜone nadal do lasu- jest to problem szczególnie dla budynków wielorodzinnych  
Pan Haraf – prosiłem o uwagi do projektu regulaminu – te uwagi zostaną 
wprowadzone- dzisiaj  nic nie zmienimy.  
Pan RoŜałowski – w związku z tym proponuje się  ponowne spotkanie w dniach 8-10 
stycznia br ( konkretna data do ustalenia) ze specjalistami  i przedstawicielem Firmy 
Veolia ( największej firmy zajmującej się  wywozem odpadów)- projekt regulaminu 
powinien teŜ być skonsultowany   z mieszkańcami - tu powinny być uwypuklone 
wszystkie uwagi do regulaminu, tak, aby na kolejnej sesji .móc regulamin zatwierdzić. 
Pan Haraf - zasugerowano potrzebę kupna pojazdów   dla związku  do obsługi 4 
powiatów, a nie dla przewodniczącego związku - kupno samochodu nastąpi  po 



wprowadzeniu systemu w kolejnym roku budŜetowym 2014 -  podwyŜka pensji dla 
przewodniczącego związku  została nieznacznie wprowadzona- tak zdecydowali 
przedstawiciele związku-Gmina Głogówek oficjalnie nie poinformowała, Ŝe występuje 
ze związku Czysty Region -jest to informacja  z nieoficjalnych źródeł.  
Pan Kasiura -na Walnym Zebraniu Związku „Aqua Silesia”  temat wystąpienia Gminy 
Głogówek ze Związku „Czysty Region” był poruszany -jeŜeli Głogówek podejmie 
stosowną uchwałę, to dopiero od następnego roku będzie mógł wystąpić ze związku 
- pewne uwarunkowania jednak zostaną –Głogówek jest w tym programie teŜ objęty 
odpadami komunalnymi – docelowo odpady mieszane będą musiały być wywoŜone 
na instalację do Kędzierzyna –Koźla, Kietrza albo do CięŜkowic -trudno ocenić 
konsekwencje finansowe  przy odbiorze -Gmina Walce przyjęła zaproponowany  
regulamin uznając, Ŝe łatwiej jest w trakcie roku zmienić zapisy , niŜ działać bez 
regulaminu . 
Ad.11. 
Wolne wnioski i zapytania . 
Pan Małkiewicz- korzystanie z sauny jest nierozłączne z korzystaniem z basenu- są 
osoby, które korzystają tylko z sauny, a  płacą równieŜ za basen- to są 
nieprawidłowości, które naleŜy rozwiązać- kaŜda usługa powinna być samodzielna – 
usługi oferowane przez OSiR powinny zawierać element  uczciwości i nie powinny 
być tu wyłudzane pieniądze za usługę z której się nie korzysta. 
Pan Czapluk- naleŜy podjąć działania w kwestii wyegzekwowania czystości i 
porządku od właścicieli posesji w pasie drogi- ul. Opolskiej- jest tu wiele firm m.in. 
Urząd Skarbowy , Matsa Tissue ,wł. dawnej restauracji ”Zacisze”,inne firmy ,które 
powinny dbać o swój teren w myśl obowiązującego regulaminu czystości i porządku 
na terenie gminy . 
Pan Kasiura – po przyjęciu nowego regulaminu przystąpimy do egzekwowania od 
właścicieli posesji  przy ul. Opolskiej porządku i czystości  w pasie drogi . 
Pan Maj- przedstawił aktualną sytuację  prawną Ogrodów Działkowych, informując, 
Ŝe powstał Komitet o mocy prawnej , który opracował nowy projekt ustawy uznając, 
Ŝe sprawa dotyczy 80% Polaków, Ŝe ogrody działkowe są potrzebne, zbiera 100 tyś 
podpisów, zgłaszając projekt  do Sejmu RP- 
Pan Thiel- podziękował w imieniu mieszkańców burmistrzowi za bardzo dobrze 
zorganizowany jarmark boŜonarodzeniowy  i wystrój Rynku poprzez zamontowanie 
świetlnej fontanny . 
Pani Piętka – czy zapadły konkretne decyzje odnośnie monitoringu Placu Gagarina  
montaŜ (kamer). 
Pan Suchy- luźny bruk na rondzie ( obwodnica) staje się niebezpieczny dla 
pojazdów-naleŜy monitować o naprawę kostki  
Burmistrz Pan Kasiura – konstrukcja basenu ”Delfin” nie pozwala na osobne 
korzystanie z sauny i pływalni – brak jest osobnych wejść – sauna jest uzupełnieniem 
i korzysta się z niej za dodatkową opłatą –moŜna wykonać osobne wejścia, ale 
nakłady finansowe byłyby bardzo duŜe. 
Komendant StraŜy Miejskiej Pan Gorzolnik- dodatkowo w 2013 r, chcemy wystąpić  o 
środki unijne  na poprawę bezpieczeństwa i przeznaczyć je na monitoring stały ( 
koszt 100 tyś.zł. ) i stopniowo rozbudowywać o kamery  
Prezes OSIR Pan Kubilas-  regulamin  na basenie jest jednoznaczny-jest jedno 
wejście - nie mamy gwarancji, Ŝe ktoś  będzie korzystał tylko z sauny – ten ktoś  
moŜe pójść na 2 godziny na pływalnię –wiedząc, Ŝe nie kaŜdy czyta regulamin, 
udzielamy informacji o moŜliwości wyboru  i nie moŜna mówić tu o braku uczciwości 
z naszej strony . 



Pan Kasiura-  docelowo Rynek Krapkowicki ma się stać miejscem, gdzie będą 
organizowane róŜne imprezy m.in. jarmarki- musimy znaleźć rozwiązanie na 
dostarczenie  stałej energii elektrycznej do Rynku  , aby móc m.in. dogrzać 
elektrycznie namioty ustawiane  na  czas jarmarku boŜonarodzeniowego .- odbyły się 
testy kamer –chcemy kilka zakupić  i miejscach najbardziej newralgicznych je ustawić  
m.in. na Placu Gagarina- wspólnie z policją i straŜą miejską chcemy rozwiązać 
problem , zostanie ustalona strona techniczna – na początku będzie to kilka kamer 
rotacyjnych-zgłaszamy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad  konieczność 
naprawy kostki na rondzie – bardzo szybko reagują, ale problem luźnej kostki  często 
się pojawia - wg. dyrekcji generalnej  ta droga  objęta jest kapitalną  przebudowę ,ale 
nie określa terminu jej przebudowy- póki co na bieŜąco usuwane są tylko ubytki w 
kostce  przy rondzie .  
Pan Brzozowski – aktualnie z programu ”schetynówki” moŜna uzyskać 50% 
dofinansowania, a  nie jak było do tej pory 30%-czy zgłosiliśmy projekty  
Pan Kasiura – wg. przekazanej nam informacji, projekt który zgłosiliśmy został 
zaakceptowany  z 30% dofinansowaniem-do projektu zgłoszono aneks- na sprawy 
związane z drogami moŜemy otrzymać ok. 200 tyś.zł. dofinansowania, po 
pozytywnym przyjęciu projektu - dnia 15 stycznia odbędzie się powtórna ocena 
wniosków.  
Ad.12.   
          Przewodniczący obrad Pan RoŜałowski złoŜył wszystkim, uczestniczącym                 
w obradach rady, Ŝyczenia noworoczne, podziękował za liczne przybycie na obrady 
rady, przypominając równieŜ o terminach składania oświadczeń majątkowych . 
Następnie  dokonał zamknięcia XVII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała ElŜbieta Skiba 
                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                              mgr Witold RoŜałowski 
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