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Protokół Nr XIX/2013 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
  z dnia 17 kwietnia 2013 rok   

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
                XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim 
Domu Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 
1700. W obradach uczestniczyło ok.50 osób.  
Porządek obrad. 

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

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 
13.02.2013 r. do 17.04.2013r. 

3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w 
pkt. 13 porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość 
zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 
2012 roku.. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 

6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2012 roku i I kwartale 
2013 r. 

7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 

8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną 
Gminy Krapkowice. 

9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 
powodzi. 

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy  

11. Informacja o działalności sportowej w 2012 roku. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

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

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XIX 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 . 
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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 z dnia 13 lutego 2013 r. był do wglądu   w Biurze Rady, na 
stronie internetowej, na sali przed Sesją .Protokół przyjęto jednomyślnie bez uwag , 
do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 20 radnych . 
 
Ad.2.   
Sprawozdanie z działalno ści w okresie mi ędzy sesyjnym  tj.   od  13 lutego   
2013 r.  do 17 kwietnia 2013 r. przedło żył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej 
Kasiura  
-23.02.2013r.- Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce 
Górnej    
-25.02.2013r.- spotkanie w Opolu, z inicjatywy Wojewody Opolskiego,  z  przedsta- 
wicielami PKP nt. przejmowania przez gminy  nieruchomości od PKP –różnie to 
przebiega w gminach-  w Krapkowicach odbyło się kilka spotkań dot. uzgodnień, co 
do przejmowanych  nieruchomości - największy problem jest ze starymi dworcami, 
które wymagają wielotysięcznych nakładów na ich odnowienie i utrzymanie - to co 
chcielibyśmy przejąć ,  to tereny  niezabudowane, najbardziej zależy nam na części 
działki, która w przyszłości mogłaby być wykorzystana pod drogę –łączny areał jaki 
gmina przejęła to 1.0367 ha  
-26.02.2013r- odbyło się inauguracyjne  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa              
i Porządku w Komendzie Powiatowej Policji –Starosta powołał skład komisji na 
kadencję 2013-2015- do udziału w pracach komisji, z głosem doradczym, powołał 
następne 20 osób m.in. burmistrzów i wójtów  
-26.02.2013r- w Strzeleczkach  odbyło się podsumowanie działalności  za 2012 rok 
Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – oddz. w Krapkowicach , 
przy ul. Kilińskiego 1  oceniono dobrze- omówiono wyniki rolników, uczestnictwo 
rolników z naszej gminy w różnych konkursach, przeglądach  
-27.02.2013r- Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  w Opolu – 
spotkanie, na którym  omówiono sytuację na drogach krajowych – mówiono 
o bezpieczeństwie ,o zauważalnym spadku kolizji na drogach i jak utrzymać  taki 
trend - wskazywano na zły stan techniczny dróg, szczególnie dróg wojewódzkich – 
rozmawiamy, piszemy ,wskazując drogi do remontu na naszym terenie: ul. Prudnicka 
ul.Ks.Koziołka,drogi w Rogowie Opolskim i Gwoździcach-odpowiedzi są jednakowe 
brak pieniędzy - monitowaliśmy zapisaną w  wieloletnim planie przebudowę drogi w 
Pietnej – ten odcinek drogi, łącznie z  chodnikiem ma być przebudowany w 2014 
roku - niedługo rozpoczniemy  remonty cząstkowe na drogach gminnych - na 
niektórych drogach o większych bardzo zniszczonych powierzchniach, oprócz 
„łatania dziur”,  będą wykonane nakładki asfaltowe  -  stan dróg gminnych jest o wiele 
lepszy niż  wojewódzkich - w piątek ponowne spotkanie z zarządem dróg 
wojewódzkich m.in. nt. remontu drogi-ulica Opolska –chcemy wymusić na zarządcy 
wykonanie tych zadań, aby  móc  bezpiecznie poruszać się po tych drogach 
-05.03.2013r. - pierwsze z posiedzeń Walnego Zgromadzenia „Czysty Region ”, po 
przyjęciu przez większość gmin Regulaminu czystości i porządku , wchodzących       
w skład Związku ”Czysty Region”- pomiędzy sesjami, tych zgromadzeń odbyło się 
kilka m.in. nt. zmian, które wprowadzała ustawa ,innych założeń do omówienia przed 
nowelizacją ustawy-w ramach wprowadzania w życie  ustawy o czystości i porządku 
w gminie, zostało zorganizowanych  na wioskach i w mieście wiele spotkań 
z udziałem przedstawicieli Związku „Czysty region„ i pracowników urzędu. 
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-08.03.2013 r. Turniej Siatkówki o puchar Roszkowiaka, który odbył się w Publicznym 
Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach  
-09,.03. 2013r.- Dzień Kobiet organizowany przez Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowickim Domu Kultury - spotkanie spotkało się z bardzo dużym 
zainteresowaniem kobiet   i zorganizowano je w dwóch turach ( 600 wejściówek) 
-16.03.2013r. - Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach  
-18.03.2013r.- Zebranie Wiejskie w Dąbrówce Górnej, na którym zawiązało się 
stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi, przystępując do Programu „Odnowa Wsi w 
Woj. Opolskim” – wybrano grupę ”odnowy wsi” i jego lidera. 
-23.03.2013r.- kolejny( trzeci) ”Pchli Targ”, zorganizowany na Hali Sportowej im. Wł. 
Piechoty - za każdym razem bardzo duże zainteresowanie –uczestnicy z całego 
województwa - impreza rozpoznawalna i kojarzona z Krapkowicami    
-28.03.2013r.- spotkanie w Krapkowicach z udziałem przedstawiciel woj. zarządu  
melioracji i inwestycji wodnych  poświęcone m.in.   pogłębieniu ujścia rz. Osobłogi do 
rz.Odry, budowie  elektrowni wodnej,  którą zainteresowanych jest kilku inwestorów. 
Otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywną opinię nt. 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 
rok będzie tematem czerwcowej sesji  
Fundacja „Fioletowy Pies” z Opola , chce uczestniczyć w budowie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt na terenie Krapkowic  -  fundacja ta na zasadzie wolontariatu 
przygarnia psy i załatwia  wszelkie sprawy związane  z chęcią  opieki nad 
zwierzętami  - zadeklarowaliśmy nasze zainteresowanie budową schroniska -
podobne zainteresowanie wyrażają włodarze  15 gmin, w większości leżących na 
terenie powiatu opolskiego-dwa schroniska w Opolu i Kędzierzynie Koźlu pękają w 
szwach, a zwierząt wciąż przybywa- wybudowanie schroniska ,w przyszłości pozwoli 
uniknąć stale powiększającego się problemu bezdomności zwierząt i kosztów 
związanych z dowożeniem zwierząt do odległych schronisk –gminy ustawowo są 
zobowiązane do zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 22.04.2013r. 
odbędzie się spotkanie  samorządowcami i fundacją nt. budowy takiego schroniska  
W Opolu odbyło się Walne  Zebranie  Związku Aglomeracji Opolskiej –złożyliśmy  do 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  wniosek o przyznanie pomocy finansowej na 
stworzenie strategii  rozwoju aglomeracji opolskiej-przyznano 1 mln.zł.- również w 
planach dot. podziału środków europejskich na latach 2014-2020 aglomeracja 
opolska  została zauważona  jako  jeden z beneficjentów potencjalnych na 
zintegrowane projekty terytorialne  -  gmina zgłosiła kilka tematów m.in. ścieżki 
komunikacyjne , dostosowanie mostu kolejowego w Krapkowicach do ruchu 
samochodowego , jako połączenie terenów przemysłowych po byłych ŚZPS, ZP       
z drugą częścią dużych osiedli mieszkaniowych „Sady” i XXX -lecia .-
przygotowujemy koncepcję i wstępny kosztorys przystosowania mostu kolejowego 
tylko do ruchu samochodów osobowych – na lewym brzegu Odry byłoby poszerzenie 
i wzmocnienie wysokiego nasypu kolejowego na odcinku kilkuset metrów - będziemy 
podtrzymywać temat i  przekonywać  do jego realizacji - argumentem  przemawiają- 
cym za umieszczeniem tego zadania  w strategii aglomeracji jest zwiększenie 
przepustowości szlaków komunikacyjnych  przez  rz. Odrę i kwestia bezpieczeństwa 
–przeprawa drogowa przez most kolejowy byłaby nieoceniona w momencie odcięcia 
prze powódź mostu –ul.Ks.Koziołka  
-gmina przeznaczyła dotację na cyfryzację kina ”Krapkowice”- kwota 180 tyś.zł. 
stanowi połowę  wartości całego projektu – KDK złożył wniosek na dofinansowanie 
zakupu projektora cyfrowego i najprawdopodobniej w m-cu maju br. będzie wiadomo 
czy KDK uzyska dofinansowanie o które zabiega  
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12-13.04.2013r-w Obchodach 1100 lecia miasta partnerskiego Wissen, na 
zaproszenie, uczestniczyła  40 osobowa  delegacja z Krapkowic( strażacy, 
samorządowcy, przedstawiciele oświaty…) w uroczystościach uczestniczyli 
burmistrzowie z Wielkiej Brytanii, Francji i Camas ( m. partnerskie Krapkowic) - jako 
gmina zostaliśmy tam docenieni-uczestniczyliśmy również  w obchodach 62 Dnia 
Strzelca i jest propozycja stworzenia u nas   stowarzyszenia  związanego ze 
strzelectwem, aby zachować współpracę nawet w tej dziedzinie  
20 .04.2013r.-  V edycja  „Motoserce - Krew Darem Życia” w parku „Magnolia” przy 
KDK - mieszkańcy będą  mogli   w tym dniu oddać krew, pobieraną przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa w Opolu- grupa motocyklistów prowadzić będzie akcję 
społeczno-edukacyjną w zakresie potrzeb oddawania krwi oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej – w tym dniu dzieci wezmą udział w wielu konkursach  i 
zabawach. 
01.05.2013r. - XXXI  Krapkowicki Bieg Uliczny -organizacja biegu ze wzmożoną 
opieką dla zachowania bezpieczeństwa, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w 
USA 
-03-05.05.2013r.-  Dni Krapkowic  - Plac Eichendorffa w Krapkowicach- wiele imprez, 
występów zespołów , łącznie z zabawą taneczną  
Sprawozdanie  Burmistrza z działalności międzysesyjnej od 13 lutego 2013r. do 
17.04.2013r. przyjęto  jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości -głosowało 20 
radnych .  
 
Do obrad Rady Miejskiej dołączył radny Szczepan Bryś- od tego momentu obraduje 
21 radnych . 
 
Angelika Kaniewska -Firma Westmor Consulting przedstawiła  opracowany przez 
firmę „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028 „- opracowany dokument 
zawiera: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; przedsięwzięcia racjonalizujące 
użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; możliwości wyko 
wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła  użytkowego wytwarzanych w 
kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 
zakres współpracy z innymi gminami . Projekt sporządzony jest dla obszaru gminy co 
najmniej na okres 15 lat i aktualizuje się co najmniej raz na 3 lata. 
Pan Rożałowski- w projekcie   wykazano inwestycję pn. ”oświetlenie w Steblowie” – 
czy jest  pokrycie  w środkach?   
Pan Kasiura – są zabezpieczone środki finansowe na oświetlenie  a urealnione  będą 
po przetargu.  
Powyższy projekt  zostanie poddany pod głosowanie w pkt.12  porządku obrad .   
 
Ad.3.  
          Wnioski i zapytania nie zwi ązane z tematami dzisiejszych obrad – 
odpowiedzi w pkt. 13  porz ądku obrad. 
Pan Czapluk - ponownie wnioskuje o  uporządkowanie ulicy Opolskiej ,zwłaszcza w 
okolicy Firmy Metsa Tissue i Firmy  Prefabet –skoro  osoby prywatne mają 
obowiązek utrzymania czystości   na terenach przyległych do swoich posesji i są 
sposoby, aby od nich to egzekwować, to firmy też powinny się z tego wywiązywać - 
jeżeli apele nie wystarczają, to zgodnie z Regulaminem czystości i porządku w 
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gminie, straż miejska powinna egzekwować  porządek  chociażby poprzez 
nakładanie mandatów, albo na koszt danej firmy służby porządkowe  powinny 
uprzątnąć teren – ponownie wnioskuję  o rozpoczęcie remontu ulicy Zuga w Rogowie 
Opolskim ,jak również rozpoczęcie remontów cząstkowych dróg( po zimie dziury) – w 
związku z tym, że wykonawcy są nierzetelni, to  inspektorzy nadzoru powinni 
prawidłowo odbierać  te remonty  
Pan Kandziora - zobowiązać PKS Strzelce Opolskie ( dzierżawi od gminy teren  pod 
dworzec PKS w Krapkowicach ),aby autobusy różnych   przewoźników  wyjeżdżały    
z jednego miejsca – aktualnie np. do Opola przewoźnicy wyjeżdżają z różnych 3-4 
miejsc  w centrum, a pasażerowie  są ”skołowani” myląc godziny  i miejsca odjazdu 
autobusów-autobusy zatrzymują się w niedozwolonych miejscach, aby ”wysadzić” 
pasażerów-gmina powinna monitować jak najszybciej  w dyrekcji  PKS-  jest bałagan, 
bo jedne autobusy korzystają z dworca ,inne z przystanków miejskich ,a jeszcze inne 
zatrzymują się bezpośrednio na ulicy  
Pan Żyłka -  czy szatnie Klubu Sportowego „Unia” zostały już przeniesione pod 
trybuny -obiekt b.hotelu powinien  być  jak najszybciej sprzedany.  
Pan Brzozowski –  kiedy firmy wejdą z robotami cząstkowymi na drogach gminnych , 
również na drogach wojewódzkich – stan dróg po zimie  jest tragiczny.   
Pan Tomala – należy zadbać  o to, aby w Kórnicy nadal była  prowadzona praktyka 
lekarska-prawdopodobnie  ma to być  zlikwidowane . 
Pan Rożałowski- wzorem miasta partnerskiego Wissen ( ostatnio  była delegacja 
samorządowców w Wissen) zadbać o porządek i czystość w naszym mieście –śmieci  
porozrzucane są na chodnikach, ulicach ,na płycie Rynku, nie zadbana zieleń ,płytki 
na chodnikach powykrzywiane- należy to uporządkować  - w innych gminach np. w 
Gogolinie zauważamy dużą dbałość o porządek -tu zatrudniani są bezrobotni do prac 
porządkowych – u nas też to wprowadzić ; ile zostało sprzedanych obligacji, czy 
obligacje sprzedano osobom prawnym czy osobom fizycznym ,czy ich emisja 
przebiega zgodnie z założonym planem ; przedstawić skład poprzedniej  i aktualnej 
Rady Nadzorczej OSiR  w Krapkowicach; czy poprzednia rada złożyła sprawozdanie 
z jej działalności, czy jej działalność przyniosła jakiekolwiek oszczędności  dla OSiR 
 
Ad.4. 
         Sprawozdania z działalno ści w 2012 roku: O środka Pomocy Społecznej 
w Krapkowicach, Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Krapkowicach,  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach (w zał ączeniu do 
protokołu ) 
Sprawozdania przyjęto  en bloc do zatwierdzającej wiadomości - głosowało  21 
radnych . 
 
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kra pkowice( w zał ączeniu 
do protokołu ) 
Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice przyjęto jednomyślnie do 
zatwierdzającej wiadomości – glosowało 21 radnych . 
 
Ad.6. 
          Informacja nt. udzielonych zamówie ń publicznych w 2012 roku i 
I kwartale 2013 roku (w zał ączeniu do protokołu) 
Informacje przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 
radnych .          
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Ad.7. 
      Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzie ży w okresie ferii zimowych      
(w załączeniu do protokołu) 
Sprawozdanie przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych  
 
Ad.8.  
         Informacja o stanie zaawansowania prac zwi ązanych z kanalizacj ą 
sanitarn ą Gminy Krapkowice( w zał ączeniu do protokołu)          
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 21 
radnych) 
 
 
Ad.9. 
Stan przygotowa ń i zabezpiecze ń Gminy Krapkowice  w razie wyst ąpienia 
powodzi ( w zał ączeniu do protokołu )  
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 
radnych). 
Burmistrz Pan Kasiura - w dniu 25 kwietnia br. Wojewoda organizuje  drugie w tym 
roku  spotkanie  w tym zakresie –z przedstawionego sprawozdania wynika,  jak 
gmina powinna reagować w stanach kryzysowych, jak powinny być przygotowane 
służby na wypadek powodzi -do Woj. Zarządu Melioracji               i Urządzeń 
Wodnych  i  do Zarządu Regionalnego Gospodarki Wodnej należy  regulacja 
wąskiego gardła rz. Odry – w planie zagospodarowania przestrzennego budowa 
kanału ulgi przewidziana jest na terenach działek i pomiędzy ul. Krótką a stacją 
Schella, docelowo  powinien być zwiększony prześwit pod   mostem kolejowym i pod 
mostem autostradowym –wg. koncepcji opracowanej po powodzi 1997 roku, koszty 
tego zadania  wyszacowano na 300-600 mln.- to problem, bo gmina takich pieniędzy 
nie ma –musimy ciągle monitować, prosić, żądać, aby to zadanie znalazło się w 
planie wieloletnim rządowym „Odra 2006”- na spotkaniu u Wojewody zadanie zostało 
zgłoszone i wstępnie wpisane do planu- budowa zbiornika Raciborskiego „ślimaczy ” 
się –aktualnie zostały zakończone  sprawy administracyjne w tym zakresie, związane 
z protestami mieszkańców, decyzjami środowiskowymi  itp. i jest decyzja Wojewody 
o rozpoczęciu budowy zbiornika, która na pewno złagodzi skutki powodzi, albo przy 
umiejętnym gospodarowaniu zasobami zbiornika, przy zagrożeniach o mniejszych 
natężeniach, zapobiegnie całkowicie powodzi – będziemy zabiegać u posłów i 
marszałka aby problem ”Odry” był wpisany we wszystkie planistyczne dokumenty-
Aglomeracja Opolska wesprze  wszystkie gminy wzdłuż rz. Odry, od Zdzieszowic do 
Dobrzenia,  pod względem zabezpieczenia p.poż. 
Ad.10. 
         Sprawozdanie nt. realizacji rocznego progr amu współpracy 
z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami realizuj ącymi zadania 
gminy (w zał ączeniu do protokołu) 
Pan Rożałowski- w drodze otwartych konkursów, na złożone przez stowarzyszenia 
18 wniosków, rozpatrzono pozytywnie  13 – niektórym klubom tj. Klubowi 
Sportowemu „PILA VINCO” Krapkowice przyznano tylko 3 tyś.zł. na złożone 33 tyś. -
jest to rażąco niska kwota w odniesieniu do  przyznanych kwot  dla innych klubów. 
Pan Małkiewicz – jeszcze w kilku innych przypadkach dotacja była b.niska – czym 
kierowała się komisja, że tak niskie kwoty przyznała  klubom. 
Pani Meisner -  dofinansowanie na wsparcie sportu jest związane ściśle z ustawą  -
stowarzyszenia, które składają wnioski chciałyby 100 % pokrycia – większe 
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dofinansowanie otrzymują kluby, które  kształcą młodzież, biorą udział w różnych 
rozgrywkach sportowych - Klub  Pila Vinco jest klubem amatorskim  i nie kształci 
młodzieży-ich wniosek, to przede wszystkim zapewnienie  środków na 
wynagrodzenie dla trenera -część stowarzyszeń  pisze wnioski realne, wykazując 
swój wkład np.LZS-y- pod uwagę brane są przede wszystkim  te klubu, które muszą 
mieć pokrycie na utrzymanie i rozgrywki sportowe, wniosły  niemały wkład w 
realizację poszczególnych zadań i projektów - staramy się, aby również  te kluby i 
stowarzyszenia, które nie utrzymują swoich  obiektów, otrzymały minimalne pokrycie 
na swoje rozgrywki  sportowe –-kwota, jaka została zatwierdzona na 2012 rok( 200 
tyś.zł.) nie pokryła wszystkich projektów- w tym roku kwota została zwiększona do 
240 tyś.zł., ale i ona nie pokryje wszystkich projektów – ogłosiliśmy już konkurs – 
ciekawostką jest fakt, że już  jedno ze stowarzyszeń zgłosiło  wniosek na 150 tyś.zł.   
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2012 rok  przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości  – 
głosowało 21 radnych .        
Ad.11. Informacja o działalno ści sportowej w 2012  roku.  
     „Działalność sportową w 2012 roku” radni omówili  na listopadowych 
posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej  2012 roku . 
Ad.12.  
    Podjęcie uchwał - projekty uchwał omawiały komisje opini ując wszystkie 
pozytywnie  
Burmistrz Pan Kasiura  złożył  wniosek o wycofanie projektu uchwały nr 10 z 
porządku obrad i przedłożenie projektu uchwały na posiedzenia czerwcowe br.  , 
celem ponownego omówienia i  przeprowadzenia negocjacji  odnośnie ceny za pole 
golfowe  i określenia  terminu dzierżawy tego terenu – negocjacje  prowadzone 
byłyby przy udziale członków komisji  gospodarki finansów  
Wniosek Burmistrza przyjęto  jednomyślnie -głosowało 21 radnych . 
Projekt uchwały Nr 1  -   w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXV/339/2005 RM              
w Krapkowicach z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krapkowicach – uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 
21 radnych - Uchwała Nr XIX/281/2013 
Projekt uchwały Nr 2 -  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pietnej-uchwała przeszła jednomyślnie 
–głosowało 21 radnych  Uchwała Nr XIX/282/2013  
Projekt uchwały Nr 3  - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/213/2012 RM z dnia 26 
września 2012r. w spr. udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej - uchwała przeszła jednomyślnie – 
glosowało 21 radnych - Uchwała Nr XIX/283/2013 
Projekt uchwały  Nr 4 -  w sprawie   zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok  
Pan Brzozowski - jak wysoka będzie dotacja na remont szatni dla Klubu Sportowego 
„Unia” w Krapkowicach ? 
Burmistrz Pan Kasiura - to nie będzie dotacja, to wydatek -jest okazja ,aby 
dopasować obiekt do możliwości klubu-będziemy chcieli zmniejszyć koszty 
utrzymania ,nawet poprzez zainwestowanie większych pieniędzy w remont- w 
pierwszym etapie  będą zaadaptowane pomieszczenia pod trybunami stadionu na 
szatnie i pomieszczenia socjalne- w drugim etapie będzie wykonana tzw ”mała 
architektura” możliwe, że klub będzie starał się o środki zewnętrzne m.in. na montaż 
siłowni pod chmurką -  na początek chcemy przeznaczyć 100 tyś. zł. na roboty 
remontowo-adaptacyjne pomieszczeń pod trybunami-chcielibyśmy jak najszybciej 
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sprzedać hotel klubowy w całości, bądź w segmentach - spodziewany zysk z jego 
sprzedaży ,to  kwota ok.400 tyś.zł- z tej kwoty  w jakiejś części sfinansowany byłby 
drugi etap. -   .  
- uchwała przeszła przy 3 głosach wstrzymujących – głosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XIX/284/2013  
Projekt uchwały  Nr 5   -  w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej – 
uchwała przeszła jednomyślnie-glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/285/2013 
Projekt uchwały  Nr 6  -  w sprawie zgłoszenia sołectwa Dąbrówka Górna do 
programu Odnowy Wsi w województwie opolskim-uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/286/2013 
 
Salę obrad opuścił  radny Pan A.Malinowski  
 
Projekt uchwały Nr 7 -  w sprawie  zmiany uchwały  nr XVIII/280/2013 RM z dnia 18 
lutego 2013r. w spr. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 
2013”-  uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 20 radnych –UCHWAŁA Nr 
XIX/287/2013 
Projekt uchwały Nr 8  - w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice  
-uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr 
XIX/288/2013 
 
Radny Pan A. Malinowski dołączył do obrad rady. 
 
Projekt uchwały Nr 9-  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych – 
UCHWAŁA NrXIX/289/2013 
Projekt uchwały Nr 10 - wycofano z obrad ,na wniosek Burmistrza Krapkowic. 
Projekt uchwały Nr 11  - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty – uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/290/2013 
Projekt uchwały Nr 12  - w sprawie zamiany nieruchomości – uchwała przeszła 
jednomyślnie- glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/291/2013 
 
Radny Pan Sz. Bryś opuścił obrady rady 
. 
Projekt uchwały Nr 13  -  w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy  i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia  umowy- uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 
20 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/292/2013 
Projekt uchwały Nr 14  - w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty –uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/293/2013 
Projekt uchwały Nr 15 - w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom – uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/294/2013 
Projekt uchwały Nr 16  - w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkowice  
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Pan Rożałowski -projekt zawiera szereg poprawek, w tym poprawek zgłoszonych na 
komisjach, spotkaniach radnych - dokument  pozostaje” żywy” i  niewykluczone ,że 
będziemy wprowadzać nadal zmiany ku zoptymalizowaniu kwestii utrzymania 
porządku i czystości w gminie, w sposób  najmniej uciążliwy i jak najbardziej 
korzystny dla mieszkańców , oczywiście na miarę co dopuszcza prawo . 
Zastępca Burmistrza Pan Haraf  - część zmian, to zapisy zakwestionowane przez 
nadzór Wojewody(zawarte w przepisach, a powielane w uchwale)- zmienia się 
również załącznik, gdzie ustalone są ilości odpadów  dla nieruchomości, szczególnie 
niezamieszkałych -wcześniej przyjęto tu dość duże ilości odpadów dla nieruchomości 
niezamieszkałych i po spotkaniu z mieszkańcami i właścicielami tych nieruchomości , 
obniżono te ilości –pozostałe zmiany typowo porządkowe  
Pan Żyłka -  wiele mieszkańców nadal nie wie na czym te zmiany będą polegać- 
świadomość  informacyjna mieszkańców  niska-  należy jak najszybciej 
poinformować w różny sposób ( na łamach prasy ,w formie ulotek ……) i bardzo 
dokładnie o wchodzących zmianach jak i terminach składania deklaracji  
Pan Haraf- regulamin wejdzie w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Wojewodę  - 
po jego zatwierdzeniu uruchomiona zostanie kampania informacyjna poprzez 
sołtysów na wioskach , wskazanych pracowników z urzędu w Krapkowicach-- 
pracownicy będą pomagali przy wypełnianiu deklaracji –  będą jeszcze spotkania z 
mieszkańcami , informacje w prasie, ulotki. 
Pan Kowalczuk – monitować należy w „Czystym Regionie”, aby była szybsza z ich 
strony reakcja na pisma do nich kierowane- są również rozbieżności w 
odpowiedziach udzielanych przez pracowników  „Czystego Regionu” ,chociażby co 
do terminu składania deklaracji .  
Pan Haraf- gdyby te pisma były kierowane również do mnie, to mógłbym  szybciej 
reagować- postaram się jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą sytuację  
Projekt uchwały w sprawie  Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy 
Krapkowice poddano pod głosowanie – uchwala przeszła przy 1 głosie 
wstrzymującym – glosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr XIX/295/2013 
Projekt uchwały Nr 17    -  w sprawie   uchwalenia „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Krapkowice na lata 2013-2028”- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 20 
radnych – UCHWAŁA Nr XIX/296/2013  
Projekt uchwały Nr 18 -   w  sprawie  ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Pan Koppe-  wnioskuję o wykreślenie z projektu zapisu  w parag. 3  punktu 6 
„Zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 65%” – zapis dubluje się  z 
zapisem w pkt. 4” zastępców przewodniczących komisji stałych- 65%” 
- wniosek radnego Koppe przeszedł  przy 1 glosie wstrzymującym – głosowało 20 
radnych .Uchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym – głosowało 20 radnych – 
UCHWAŁA Nr XIX/297/2013  
Projekt uchwały Nr 19 -  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie 
Osiedla Sady – uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 20 radnych – UCHWAŁA 
Nr XIX/298/2013 
Projekt uchwały Nr 20 -  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach  
Pan Brzozowski- jaki będzie całkowity koszt remontu  obiektu na filię biblioteczną  
Pan Kasiura - jeszcze nie znamy konkretnego kosztu, będzie znany po wykonaniu 
dokumentacji, ale szacunkowo to kwota rzędu  1,8 mln - 1,9 mln.-  pożyczoną kwotę 
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1,3 mln. chcielibyśmy od biblioteki odzyskać –cała operacja ruszy, jeżeli wniosek 
zostanie zaakceptowany w ministerstwie i gdy zostanie podpisana umowa- 70% 
środków może być zrefundowanych –istnieje możliwość zaliczenia 25% wkładu 
własnego majątku (nieruchomość)-jako gmina  będziemy mogli przekazać bibliotece, 
aby wydatek żywej gotówki zmniejszyć do 10%- liczymy, że całkowite 
dofinansowanie będzie  w 80% 
Uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 20 radnych – UCHWAŁA Nr 
XIX/299/2013 
    
Ad.13. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3    porządku obrad 
udzielili: 
 
Burmistrz Pan Kasiura  

• Dworzec PKS  jest dzierżawiony przez PKS Strzelce Opolskie –korzystają z 
niego różni przewoźnicy –zwrócimy się do PKP Strzelce Opolskie z 
zapytaniem  jacy przewoźnicy korzystają z tego terenu i czy jest możliwe aby 
kursy autobusów  różnych przewoźników odbywały się z jednego przystanku - 
straż miejska również rozpozna  teren 

• Rozważony zostanie remont ulicy Zuga w Rogowie Opolskim  
• Zorganizujemy spotkanie z zarządcą drogi „ulica Opolska”, odnośnie 

utrzymania tej drogi i jej  obrzeży w należytej czystości – będziemy rozmawiać 
również z Firmami m.in. Metssa Tissue  odnośnie  uporządkowania  terenu w 
rejonie firm- jeżeli rozmowy nie poskutkują zastosujemy „przymus” wykonania 
tych prac- straż miejska podjęła już rozmowy z kierownictwem Metsa Tissue   
w tym temacie  

• Roboty cząstkowe na drogach gminnych ruszyły- nie można określić terminu 
kiedy takowe remonty ruszą na drogach wojewódzkich – wystąpimy ponownie 
z zapytaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

• Wystosujemy do dyrekcji NZ ZOZ w Krapkowicach zapytanie odnośnie 
utrzymania praktyki lekarskiej prowadzonej w Kórnicy 

• Poprzedni skład Rady Nadzorczej  OSiR to: Franciszek Kietliński, Andrzej 
Gałus,Ryszard Patej – aktualnie Radę Nadzorczą OSiR stanowią trzy  osoby 
(Waszczuk, Tomaszewska, Kliza)  Spółki Partnerskiej  Radców  Prawnych 
„Waszczuk i Partnerzy”- poprzednia rada nadzorcza nie przyjęła jakiegokol 
wiek planu pracy i tez nie złożyła stosownego sprawozdania z działalności - 
aktualna rada nadzorcza wspólnie z zarządem OSiR w miesiącu maju br. 
przedstawi  projekt założeń  rozwoju spółki i jeżeli te założenia zostaną 
przyjęte pozytywnie, to radni zostaną o nich poinformowani  a   przyjęty plan  
co roku będzie konsekwentnie realizowany i rozliczny  

• Płytki  chodnikowe ,tam gdzie będzie potrzeba zostaną naprawione- nie 
jesteśmy zadowoleni ze stanu czystości ulic, zwłaszcza w niedzielę – 
będziemy rozmawiać z przedstawicielem  firmy, odpowiedzialnej za  stan 
czystości w mieście –zadbamy o to, aby wszyscy właściciele nieruchomości 
,tudzież firm zadbali o porządek wokół swoich nieruchomości   

Pan Rożałowski – wskazał na ubytki  płytek w chodnikach przy ul. Słowackiego  
Pan Kasiura-w przypadkach, gdy w jakimś miejscu jest niezbędne przeprowadzenie 
naprawy albo remontu chodnika ,drogi ,oświetlenia ,nie trzeba czekać do Sesji RM- 
wielokrotnie  podkreślałem , że takie sprawy  należy zgłaszać do Wydz. GKI –wydział 
podejmie właściwe działania . 
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Zastępca Burmistrza Pan Haraf  

• nadzór i odbiór robót drogowych  jest prowadzony prawidłowo - problemem 
jest technologia - prawidłowo wykonana nawierzchnia wymaga frezowania i 
grubości 4 cm ,  warstwa jaka jest kładziona jest cienka i mało żywotna, gruba 
warstwa miejscami odstaje i też stwarza dyskomfort jazdy – najlepiej 
wymieniać byłoby cale powierzchnie jezdni, ale na to nie ma wystarczających  
środków    

Pan Brzozowski – jednak uważam, że  nie ma nadzoru nad firmami wykonującymi 
roboty cząstkowe ulic – gdyby takowy był,, to roboty byłyby wykonywane z większą 
starannością  
Skarbnik  Pan Patej -  28.12.2012r. uruchomiona została I transza obligacji na 
kwotę 3 mln.- 14.01.2013r. z tych pieniędzy spłaciliśmy 2 mln. z zaciągniętego 
kredytu w poznańskim banku ,zaoszczędzając ok.30 tyś.zł. na odsetkach (termin raty 
nakreślony był na  m-c marzec)-w roku 2013 przewidziano do wzięcia 8 mln –jednak 
do dnia dzisiejszego nie uruchomiono żadnej transzy ,gdyż nie było takiej potrzeby 
(jesteśmy na plusie)- w momencie ,gdy zaczną się inwestycje na pewno transze 
będą uruchomione –  w przypadku obligacji komunalnych bank nie prowadzi 
wtórnego rynku obrotu obligacji- może ale nie musi- w naszym przypadku bank 
przejął obligacje i w momencie pierwszego wykupu, co ma nastąpić w roku 2016 
wykupimy te obligacje ( 500 tyś.zł.)- odsetki są płacone dwa razy w roku , w okresach 
półrocznych i tak w grudniu 2012r, wzięliśmy 3 mln. i pierwsza rata będzie płacona w 
m-cu czerwcu 2013 i tak samo., w okresach półrocznych w  przypadku kolejnych 
transz   
 
Ad.14. 
Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Gut- zobowiązać właściciela posesji nr 21 przy ulicy Piastowskiej, do 
zabezpieczenia   przechylonego muru o 40 cm w kierunku ulicy Piastowskiej-mur 
grozi bezpieczeństwem przechodzących chodnikiem przechodniów, szczególnie  
dzieci - w dniach 1-3 maja br  zadbać o  właściwe wyeksponowanie symboli 
narodowych – flaga państwowa w tych dniach powinna być wywieszona na baszcie 
krapkowickiej- znad rz. Osoblogi i zatoczki przy ”porcie jachtowym” wypędzani są 
wędkarze przez właściciela tego terenu -w związku z Biegiem Krapkowickim  należy  
uporządkować  chodniki, tereny trasy biegu m.in. kolo „buta kwiatowego – 
skrzyżowanie ul.ul. Kilińskiego – 3 Maja ” - przeprowadzić remont ulicy Buczka w 
kier. ul. Chopina  i uporządkować chodniki - wymienić  zniszczone znaki drogowe      
(niszczone przez wracających z dyskotek)  
Pan Małkiewicz- na skrzyżowaniu ulic, koło Baszty Krapkowickiej zniwelować 
uskok(niebezpieczna hałda)- ulica Damrota „niedrożna” poprzez parkowanie 
samochodów  po obu stronach  ulicy. 
Pan Czapluk- dokonać naprawy zniszczonej przez ciężkie samochody studzienki 
koło sklepu spożywczego  przy ul. Opolska  w Krapkowicach 
Pan Żyłka – studzienki telekomunikacyjne  zniszczone na ul. Pocztowej (od BŚ w 
kierunku  PSP Nr 1, naprzeciwko Baszty  Krapkowickiej – monitować o naprawę do 
operatora; dokonać wymiany oświetlenia ulicznego (spalone żarówki) przy 
ul.Krasińskiego 
Pan Thiel –należy zastanowić się  nad zasadnością wypłacania diet radnym za 
miesiące, w których nie odbywają się posiedzenia komisji i sesje RM  
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Pan Rożałowski- temat wraca od kilku lat –proszę przygotować projekt uchwały – 
rozpatrzymy sprawę  
 
Pan Kasiura  -tak jak wcześniej powiedziałem,  z wnioskami dot. wymiany  lamp 
oświetleniowych , drobnych remontów należy występować do Wydz.GKI – nie trzeba 
czekać do sesji- skrzyżowanie przy ul.Basztowej będzie przebudowane  łącznie z 
przejściem dla pieszych - będzie zwiększona czujność strażników jeżeli chodzi o 
parkowanie samochodów po obu stronach ul.Damrota – strażnicy pracują już w 
systemie dwuzmianowym (można zgłaszać każdą sprawę telefonicznie do 
strażników) –jeżeli chodzi o symbole narodowe, to tam gdzie mają być ,to są  – przed 
urzędem  i instytucjami gminnymi są prawidłowo wywieszane – nie mamy sobie nic 
do zarzucenia-godnie eksponujemy symbole narodowe –dobrze byłoby aby różne 
instytucje w naszej gminie i okolicy równie dbały o wywieszanie flagi w święta 
państwowe –jeżeli będzie wola społeczeństwa, to flaga będzie wywieszona na 
baszcie krapkowickiej - to radni powinni określić ,czy na baszcie krapkowickiej  
będzie wywieszana tylko flaga państwowa ,czy łącznie z flagą Krapkowic  . 
Pan Rożałowski- jako przedstawiciele społeczeństwa wyrażamy ich opinie – na  
baszcie krapkowickiej , podczas świąt narodowych ,powinna być wywieszona  flaga 
narodowa-glosowanie określi, czy ma być wywieszana, czy nie . 
Pan Rożałowski- poddał pod głosowanie „czy flaga państwowa ma być wywieszana  
na baszcie krapkowickiej ,w święta państwowe”- „za” głosowało 18 radnych ,2 
„wstrzymało się od głosu”- przegłosowano, że flaga narodowa  ma być wywieszana 
na Baszcie Krapkowickiej w święta państwowe. 
Pan Rożałowski- do tej pory, to  była jakaś tradycja, że na baszcie Krapkowickiej była  
wywieszana tylko  flaga Krapkowic. 
Pan Gut- to dla mnie nie zrozumiałe i żenujące aby upominać się o tak oczywiste 
sprawy jak wywieszanie symboli narodowych –jeżeli radnym mniejszości niemieckiej 
flaga narodowa przeszkadza, to niech wezmą przykład z m. partnerskiego Wissen w 
Niemczech ,gdzie podczas świąt  tego miasta ,była eksponowana w kilku miejscach 
również nasza flaga . 
Pan Brzozowski- w zeszłym roku, po święcie listopadowym, mieliśmy zapewnienie 
zastępcy burmistrza, że wrócimy do tradycji, że  flaga narodowa będzie wywieszona 
na Baszcie Krapkowickiej    
Pan Haraf- na pewno tak nie powiedziałem – jesteśmy zobowiązani do 
przestrzegania protokołu flagowego –flaga musi być wciągana i opuszczana w 
odpowiedni sposób i odpowiednich okolicznościach –mówienie, że flaga narodowa 
zawsze była wywieszana na baszcie  i dopiero od dwóch lat zaniechano jej 
wywieszania, mija się z prawdą – w różnych latach   flaga  państwowa była, albo jak 
ostatnio, była flaga Krapkowic, albo obydwie te flagi były razem – te sprawę można 
było załatwić inna drogą ,a nie poprzez wywoływanie sensacji na sesji . 
Pan Kasiura- nie mam nic przeciwko wywieszaniu flagi państwowej – miałem jedynie 
wątpliwości o zdejmowaniu flagi Krapkowic z baszty i wywieszaniu państwowej, 
skoro przy baszcie są wywieszane  flagi państwowe na specjalnie ustawionych 
masztach flagowych-nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby flaga państwowa 
zawisła na baszcie krapkowickiej i sprawę uważam za zamkniętą  
Pan Gut- jak zostanie załatwiona sprawa wędkarzy? 
Pan Haraf- członkowie stowarzyszenia ”port jachtowy”  zwracali wędkarzom tylko 
uwagę , aby sprzątali teren po sobie- Ci z kolei mieli twierdzić, że będą robić to, co im 
się podoba- obie strony powinny się dogadać – teren jest dostępny dla każdego, ale 
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wędkarze powinni dostosować się do pewnych zasad – właściciel terenu nie będzie 
po nich sprzątał . 
 
Ad.15. 
Burmistrz  Pan Kasiura – zaprosił wszystkich do udziału w  Biegu Krapkowickim       
w dniu 1 maja br. jak również  na Dni Krapkowic w dniach 3- 5 maja br., gdzie 
przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, wystąpi wiele zespołów 
muzycznych, grupy mażonetek KDK, odbędą się warsztaty plastyczne, wystawa 
modeli latających, strzelanie z łuków dla dzieci i dorosłych i wiele innych atrakcji  
Pan Brzozowski - zaprosił wszystkich na  obchody świąt państwowych w dniu 
3.05.2013r.,które rozpoczną się mszą św. w intencji Ojczyzny i służb mundurowych w 
kościele pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach, a potem odbędzie się przemarsz pod 
Pomnik Ofiar i Przemocy i zostaną wręczone odznaczenia, złożone zostaną kwiaty  
pod pomnikiem . 
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski przypomniał radnym  o złożeniu do 30 
kwietnia br. oświadczeń majątkowych radnego, łącznie z kopią PIT(x2)  
 
Ad.16. 
Przewodniczący Pan Witold Rożałowski dokonał zamknięcia XIX Sesji Rady Miejskiej 
w Krapkowicach  

 
Protokołowała Elżbieta Skiba  
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                          Witold Rożałowski  
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