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Protokół Nr XXI/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia  11 września  2013 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  
              XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 173o   
Porządek obrad: 

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

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  19.06.2013r. 
do 11 .09.2013r. 

3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 
porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy 
Krapkowice za I półrocze 2013 rok.  

5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2013 roku. 

6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie  w roku szkolnym 2012/2013 z 
uwzględnieniem przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego   

7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice 
w I półroczu 2013 r. 

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2013.  

9. Informacja nt. realizacji programów  gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania 
Narkomanii .  

10. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy 
Krapkowice za lata 2011-2012. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

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

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób. 
Otwarcia XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady 
Pan Witold Rożałowski, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący  przywitał 
uczestniczących  w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, Komendantów 
Powiatowych Straży Pożarnej i Policji,  kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w 
Krapkowicach, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów 
poszczególnych sołectw gminy, prezesów spółek gminnych, mieszkańców 
Krapkowic, uczestniczących w obradach .  
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 20 
radnych (stan rady 21 radnych),co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji . 
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Protokół z XX Sesji Rady w dniu 19.06.2013r. był do wglądu w Biurze Rady ,na 
stronie internetowej urzędu, na sali, przed obradami radnych. 
Protokół przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości - 
głosowało 20 radnych . 
Burmistrz  Krapkowic Pan Kasiura wnioskował o wycofanie z porządku obrad  
projektu uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska  - projekt statutu Aglomeracji Opolskiej  poddany został 
modyfikacji w związku z czym radni nie mogli dokładnie zapoznać się z jego treścią –
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska wróci  
Wniosek został przyjęty – głosowało 20 radnych  
 
Ad.2.  
         Sprawozdanie  z działalności  w okresie między sesyjnym   tj. od 19 
czerwca 2013 r. przedłożył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  
- 20.06.2013r- XX-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska -Gmina 
Krapkowice odebrała statuetkę, jako dobry partner  uczestniczący w wielu  
inwestycjach, dbająca o środowisko ( sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa) na 
przestrzeni kilkunastu lat  
- 21.06.2013r- Noc Kupały  z dobrą zabawą od godzin wieczornych ( m.in. zabawa  
teatrem, pokaz światła i ognia ) 
-21.06.2013r.-zakończenie roku szkolnego z podsumowaniem osiągnięć 
dydaktycznych, z rozdaniem nagród dla wyróżniających się uczniów i ich opiekunów  
-28.06.2013r.-  Noc Artystów w Parku Magnolia  przy KDK, gdzie pokazano potencjał 
kulturalny zespołów, artystów wywodzących się  z Gminy Krapkowice 
-29.06.2013- Piknik Odrzański na obrzeżach rz.Odry; Zlot Garbusów, Pchli Targ  na 
Rynku 
-17-18.07.2013r.- na Stadionie  Sportowym w Otmęcie Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Siatkówce Chłopców –Opolski Związek Piłki Siatkowej widzi Krapkowice jako 
ważny element na mapie organizowanych imprez sportowych 
-20.07.2013r.- 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim –
wydarzenie o znaczeniu krajowym – goście z województwa,  przedstawiciele 
jednostki straży pożarnej z Niemiec, z miejscowości Wissen , współpracującej z OSP 
w Rogowie Opolskim -  
- 26.07.2013r.- Powiatowe Święto Policji – wręczenie nagród dla policjantów za 
dobrą służbę i działalność na rzecz bezpieczeństwa   i porządku  

-13.08.2013r- wizytka Wicemarszałka Województwa Opolskiego w Krapkowicach -  

podsumowanie  cyklu spotkań w województwie, monitów itd. nt. stanu dróg 
wojewódzkich-zgłoszono wszystkie  wnioski przedstawione przez radnych : droga 
409 od ronda Krapkowice do ronda Gogolin, ulica Opolska, remont chodników w 
Gwoździcach i Rogowie Opolskim, wykonanie chodników przy  głównej ulicy w 
Pietnej-ta inwestycja wstępnie została wpisana do projektu zadań na lata 2014-
2020,jako zadanie strategiczne - przystąpienie do realizacji będzie zależało od 
szybkości podpisania umowy pomiędzy Brukselą  i Warszawą oraz Warszawą i 
Województwem Opolskim – pieniądze będą przeznaczone tylko na drogi o znaczeniu 
regionalnym – nie będzie pieniędzy na drogi powiatowe i gminne, co nie najlepiej 
będzie świadczyć o ich stanie technicznym za kilkanaście lat - ostatnio województwo 
wykonało  remont drogi od ronda Krapkowice w stronę ronda Gogolin – poprzez 
załatanie dziur, utrudniających przejazd tą drogą  
- 15.08.2013r.- Letnie Party w Rogowie Opolskim ,z Turniejem Piłki Plażowej  
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-24.08.2013r.- dożynki gminne w Pietnej, połączone z obchodami 10- lecia 
partnerstwa z miejscowością  Mittelhof w Niemczech 
-25.08.2013r.- dożynki w Żywocicach  
-01.09.2013r.- dożynki w Steblowie 
-08.09.2013r.- dożynki w Gwoździcach  
-08.09.2013r.- dożynki wojewódzkie w Racławicach Śląskich (Gmina Głogówek) - 
korona żniwna, zgłoszona przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich  z Kórnicy, 
zdobyła III miejsce w kategorii kłosowej   
-przygotowanie pakietu projektów uchwał  m.in. dot. Regulaminu czystości i porządku 
na terenie Gminy Krapkowice, które trafią pod obrady na Nadzwyczajną Sesję Rady 
Miejskiej w dniu 3 października br. -zatwierdzenie uchwał 3.X.2013r. pozwoli na ich  
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku – obecnie trwają konsultacje 
społeczne, które zakończą się tydzień przed sesją nadzwyczajną – na komisji,przed 
sesją projekty uchwał  poddane będą pod dyskusję, aby wszelkie uwagi można było 
jeszcze wprowadzić  przed ich zatwierdzeniem  
-został wyłoniony wykonawca Firma PROMOD z Opola na remont Hali Sportowej w 
Otmęcie - firma przystąpiła do prac przygotowujących obiekt do remontu – budowa 
jest na bieżąco monitorowana - co tydzień odbywa się Rada Budowy  
-rozstrzygnięto  przetarg na cyfryzację Kina przy KDK –zostanie podpisana umowa z 
Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej – w ciągu 1,5 miesiąca od podpisania 
umowy kino już powinno funkcjonować -pozostaje tylko, alby KDK dobrze zajęło się 
promocją  powyższego wśród mieszkańców Krapkowic i nie tylko  
-od strony Gwoździc postępują prace ułożenia kabla do zasilenia  w energię 
elektryczną budynków w obrębie METSA TISUE  –zakończenie prac na przełomie 
września/października br. –wówczas nastąpi podłączenie wszystkich odbiorców 
energii -Gmina Krapkowice dzierżawi dotychczasowe linie od Metsa Tisue i do końca 
roku realizuje zadanie dostarczając  do budynków  energię elektryczną 
-Opolska Karta Rodziny, to projekt przedstawiony w Urzędzie Marszałkowskim, w 
ramach Opolskiej Strefy Demograficznej –jest to wejście we wspólny projekt Karta 
Rodziny i Karta Seniora – na razie w sposób ogólny przedstawiony – do 10 września 
br. należało zgłosić wspólny akces-zgoda rady jak najbardziej potrzebna,gdyż 
17.09.2013r. Opolszczyznę będzie wizytował Prezydent RP i wówczas akcesy 
wstępne  byłyby oczekiwane ze strony gmin województwa opolskiego- na razie jest to 
deklaracja –szczegóły będą znane na przełomie października/listopada br.-
podpisanie umów pomiędzy gminami, a zarządem województwa nastąpiłoby na 
przełomie stycznia/lutego br. – jest to inicjatywa ciekawa i oczekiwana 
- w zeszłym tygodniu w Krapkowicach Delegacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 
Katowic, która ma  swoje tereny przy węźle Dąbrówka Górna - jest inwestor 
potencjalny(nie chcą podać nazwy) ,który chciałby w ciągu 2 miesięcy podjąć decyzję 
o lokalizacji -są zainteresowani deklaracją gminy,że do tego terenu,którym są 
zainteresowani(za Firmą PROWEND) będzie doprowadzona droga dojazdowa- 
gmina posiada już opracowany projekt –wstępny koszt wykonania drogi, to kwota 
ok.2 mln. zł. -droga zgłoszona jest do dofinansowania z Aglomeracji Opolskiej – 
musimy zgłosić do Specjalnej Strefy Ekonomicznej deklarację,że jesteśmy 
zainteresowani inwestorem i chcemy rozpocząć prace w 2014 roku i zakończyć w 
2015 roku -zadanie należy ująć w WPF- specjaliści twierdzą, że jest duże 
zainteresowanie tymi terenami ,a jeżeli jest tak, to należy pewne zobowiązania 
finansowe podjąć  
- dokonano zmiany organizacji  ruchu przy Baszcie Krapkowickiej  z wydzielonym 
pasem na wprost(prawy pas);przebrukowano 1/3 Rynku położona jest kostka 
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granitowa z odzysku przy budowie drogi w Gwoździcach; wymieniono dość dużą 
nawierzchnię drogi na terenie dawnych ŚZPS ”Otmęt, spowodowaną  nieustannymi 
monitami działających tu przedsiębiorców; realizowana jest przebudowa sieci 
kanalizacyjnej w Żywocicach  ze środków PROWU –w ulicy Średniej jest możliwość 
położenia nawierzchni drogi po kanalizacji, po cenach korzystnych w porozumieniu z 
firmą wykonującą tu kanalizację, ale i wykonywującą zadania drogowe  ( mają 
odpowiedni sprzęt ),z oszczędności powstałych w tym roku chcemy zrobić ul. Średnią            
i częściowo ulicę Kozielską(droga powiatowa)- wpłynął wniosek  Starosty                  
o dofinansowanie  w wys. 20 tyś.zł.  na to wspólne zadanie   
- w Krapkowicach gościła 14 osobowa delegacja z Iwanofrankiwskiej  Rady 
Obwodowej(Ukraina),na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego-goście 
byli zakwaterowani w Zamku w Rogowie Opolskim –na spotkaniu rozmawiano o 
zasadach funkcjonowania samorządów , finansowaniu realizowanych  zadań- goście 
zwiedzili Krapkowice  

-Burmistrz Pan Kasiura  przedstawił Informację nt. złożonych oświadczeń 

majątkowych pracowników samorządowych, jednostek organizacyjnych gminy  za 
2012 rok. 
Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie od 19 czerwca 2013r. 
do 11 września 2013 r. przyjęto do zatwierdzającej wiadomości jednomyślnie- 
głosowało 20 radnych . 
 
Przewodniczący  i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  oraz Burmistrz Krapkowic 
wręczyli wyróżnienia, listy gratulacyjne  dla: 
 

1) Pani Józefy  Micek  i  Pani Renaty  Spacil  Odznakę Honorową  „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Krapkowice” za społeczną postawę, dotychczasowe 
zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej; 

2) Sołectwa Rogów Opolski za zajęcie   I miejsca w Konkursie „Opolskie 
Kwitnące 2013 „ w Kategorii „Najpiękniejsza  Kwitnąca Wieś”; 

3) Sołectwa Dąbrówka Górna  za reprezentowanie Gminy Krapkowice  
w Dożynkach Wojewódzkich ; 

4) Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z Kórnicy za zajęcie III miejsca  
w Wojewódzkim Konkursie Koron i Wieńców Dożynkowych 2013 ; 

5) Pana Piotra Matysek z Rogowa Opolskiego za wykonanie Herbu Gminy 
Krapkowice z różnego rodzaju ziaren zbóż na dożynki gminne w Pietnej ; 

6)  Państwa Małgorzaty i Wilhelma Kopica z Pietnej za zajecie III miejsca ( nie  
     przyznano I i II miejsca)  w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii  
    „Najpiękniejsza zagroda” „ 
6) Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Krapkowicach Pana Marka 

Kucharskiego za bardzo dobrą współpracę z Kołem Emerytów Ratownictwa      
i Pożarnictwa . 

 
7) Ad.3.  

    Wnioski i  zapytania radnych nie związane z tematami obrad   - odpowiedzi   
w pkt. 12  porządku obrad. 
Pan Żyłka -czy zostaną wydzielone pasy ( lewoskręty ), na Placu Bankowym i ulicy  
3 Maja,tak jak w obrębie Baszty Krapkowickiej,  
-czy eksmitowana rodzina w Dąbrówce Górnej otrzymała pomoc od gminy  
Pan Rożałowski- czy będzie dodatkowe oznakowanie(lewoskręt) dla kierowców 
opuszczających Rynek w kierunku ulicy Kozielskiej  
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- na jakim etapie jest sprawa sprzedaży obiektu Hotelu KS”Unia”  
- kiedy nastąpi wykonanie okna na sali KDK, gdzie odbywają się   obrady rady 
Pan Czapluk- podziękował pracownikom MiGBP w Krapkowicach za zaangażowanie 
i wieloletni wkład w uświetnianie dożynek wiejskich i gminnych, innych imprez 
organizowanych na terenie gminy, wnioskując o  ich szczególne wyróżnienie . 
 
Ad.4. 
     Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy  
Krapkowice   za I półrocze 2013 roku ( w załączeniu do protokołu ). 
   Przewodniczący obrad przedstawił opinię  o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Krapkowice za I półrocze 2013 roku”(opinia pozytywna), następnie 
otworzył dyskusję: 
Pan Rożałowski -  na ten rok zaplanowano wydatkowanie ponad 1 mln.zł. na duże 
zadanie inwestycyjne pn. „ budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno- 
sportowego z zapleczem sanitarno- higienicznym i gospodarczo- technicznym  z 
przyłączem kanalizacyjnym „w Dąbrówce Górnej ( wartość 534.000 zł.) oraz 
„przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej „ w Rogowie Opolskim (wartość 534.000 
zł.) i na zadania te gmina planuje zaciągnąć  zobowiązanie  w postaci emisji obligacji, 
tymczasem nie było jakiejkolwiek dyskusji na ten temat  na komisjach,przed sesją 
Pan Patej Skarbnik Miasta  - na  2013  rok jest przewidzianych  8 mln. obligacji i 
generalnie nie ma określonego celu - nie  było takiego wymogu – emitowano na 
spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanego deficytu, który z 
początkiem roku wyniósł 2,8 mln.zł.,a obecnie wynosi 4,2  mnl.zł.-nie robimy żadnej 
korekty w stosunku do emitenta - w tym roku spłaciliśmy kredyty w łącznej  
wysokości 3.812.496 zł. ,nie zaciągając żadnego nowego zobowiązania, utrzymując 
płynność finansową- w I półroczu wykonaliśmy inwestycji tylko na kwotę  ok.1,5 
mln.zł.- wymienione zadania  oraz przebudowa drogi-ulica Kopernika w Steblowie 
zostaną robione w II półroczu br. 
Pan Rożałowski-  czy  wykonanie wymienionych inwestycji wiąże się z uzyskaniem 
dofinansowania, czy  może będą wydatkowane z budżetu gminy 
Burmistrz Pan Kasiura – zadania w Dąbrówce i Rogowie Opolskim  są 
współfinansowane z Lokalnej Grupy Działania Góra Św.Anny na poziomie 60 % - 
gmina wyłoży pieniądze, następnie złoży rozliczenie i po pewnym czasie koszty 
kwalifikowane ,na które są umowy,zwracają się –problemem jest czas zwrotu -PROF. 
zwraca  je  w czasie od 6 miesięcy do 1,5 roku, w zależności od tego, jakie po drodze  
są kontrole- myślimy, że to nastąpi na początku przyszłego roku ,przynajmniej część 
zwrotu ,jeżeli wszystko będzie dobrze rozliczone.  
    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za I półrocze 2013 roku 
radni przyjęli jednomyślnie – głosowało 20 radnych . 
 
Ad.5.       
    Informacja nt. realizacji wniosków za I półrocze  2013 rok ( w załączeniu do 
protokołu ). 
Pan Rożałowski –  stwierdził, że w informacji  brak jest wniosku zgłoszonego przez 
niego, a dotyczącego przywrócenia okna na sali KDK, gdzie trwają obrady radnych . 
Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości, przy 1 glosie wstrzymującym – 
glosowało 20 radnych . 
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Ad.6. 
 Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie, w roku szkolnym 2012/2013,  
z uwzględnieniem  przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego  
2013/20149 w załączeniu do protokołu ). 
Pan Żyłka – po wprowadzeniu ustawy przedszkolnej stawka  ponad podstawę 
programową wynosi 1 zł.,którą płacą rodzice - w wielu gminach pozbawiono jednak  
dzieci zajęć edukacyjnych, płatnych z kieszeni rodziców-jak jest u nas ,czy gmina 
otrzymała dotacje na tego typu zajęcia  
Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Myśluk-  rozmawiamy  z dyrektorami  placówek 
przedszkolnych jak rozwiązać problem-zgodnie z ustawą  oplata rodzica ponad 
podstawę programową wynosi 1 zł. i takie opłaty będą zbierane- odnośnie organizacji 
zajęć ponad programowych, takich jak rytmika, taniec i zajęcia plastyczne ,zgodnie z 
interpretacją MEN, zajęcia takie należą do  obowiązku przedszkola i znajdują się w 
podstawie ponadprogramowej i tak ustalono z dyrektorami i będą one realizowane w 
ramach wychowania przedszkolnego – po zakończeniu projektu unijnego  wróciły  do 
placówek przedszkolnych, z budżetu gminy,  godziny logopedii i zajęć korekcyjnych - 
zastanawiamy się jak uruchomić naukę języka obcego - język niemiecki  od 1.09.br. 
znajduje się w ramach podstawy programowej – w niektórych placówkach złożono 
jednak wnioski na naukę j. angielskiego –trwają tu rozmowy nad uruchomieniem 
dodatkowych godzin na prowadzenie nauki tego języka . 
    Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości jednomyślnie- głosowało 20 
radnych . 
 
Ad.7. 
          Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta               
i Gminy Krapkowice w I półroczu 2013 r( w załączeniu do protokołu ) 
Informacje przedstawili: Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Marek Kucharski, 
Komendant Powiatowy Policji Przemysław Ilnicki  oraz Komendant Straży Miejskiej 
Mirosław Gorzolnik . 
Pan Brzozowski -  ile jest wakatów do Policji i czy są  przyjęcia ? 
Pan Ilnicki – cały czas  są przyjęcia, ale nie są takie, jakie by nas satysfakcjonowały -
jest dużo chętnych do pracy w policji, ale 80% odpada podczas weryfikacji 
wstępnych          
Pan Żyłka- należy  podać mieszkańcom  gminy numery telefonów  do Straży 
Miejskiej ,poprzez umieszczenie w prasie lokalnej ,na stronie internetowej  
Pan Brzozowski- zaufanie do strażników miejskich rośnie wśród społeczeństwa-
widać efekty pracy  
Burmistrz Pan Kasiura- chcielibyśmy przymierzyć  się do  sporządzenia ewidencji , 
wykazując ilu jest z naszej gminy kierowców ,a ilu z poza gminy, przekraczających 
prędkość ,stwarzających niebezpieczeństwo na drogach –po sporządzeniu takiej 
ewidencji zorganizujemy tzw. akcję zapobiegawczą 
Informacje nt. bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Krapkowice  w I półroczu 
2013 r. przyjęto do zatwierdzającej wiadomości  jednomyślnie- głosowało 20 radnych 
. 
Ad.8. 
      Sprawozdanie nt.  wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2013 
roku ( w załączeniu do protokołu ) 
Pan Rożałowski- stwierdził, że organizowane przez KDK wieczory filmowe                  
z koncertem , w każdy piątek bardzo dobrze zostały przyjęte przez społeczeństwo –
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dobrze odebrane jest również już  funkcjonującego brodzika na „Delfinie” , którego od 
początku brakowało na basenie . 
Sprawozdanie  przyjęto  do zatwierdzającej wiadomości ,bez uwag , jednomyślnie -
głosowało 20 radnych . 

 
Ad.9. 
    Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki  i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
Przeciwdziałania Narkomanii ( w załączeniu do protokołu ) 
   Informację przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości –
glosowało 20 radnych . 

 
Ad.10. 
       Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Krapkowice za lata 2011-2012( w załączeniu do protokołu ) 
    Raport przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- 
glosowało 20 radnych  
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę. 
Po przerwie . 
Obrady opuścił  radny Andrzej Małkiewicz . Obraduje 19 radnych 
 
Ad.11. 
        Podjęcie uchwał w sprawach różnych . 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekty uchwał: 
1. Projekt uchwały Nr 1   -   w sprawie utworzenia mieszkań chronionych w 
strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach – uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało  19 radnych – UCHWAŁA Nr XXI/331/2013 
2. Projekt uchwały Nr 2   -  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniu chronionym –uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 
radnych- UCHWAŁA NrXXI/332/2013  
3. Projekt uchwały Nr 3 - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach . 
Pan Rożałowski -w jakich przypadkach  kierowane są  osoby do mieszkań 
chronionych? Jaki akt prawa reguluje kierowanie osób do takich mieszkań  
Dyr.ŚDS Pani  Mrosek – powyższe określa  ustawa o opiece społecznej – do takich 
mieszkań  kierowane są osoby  niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, 
kobiety samotnie wychowujące dzieci wracające z ośrodków specjalistycznych,   
osoby ze statusem uchodźcy – ŚDS posiada dwa mieszkania  chronione ,łącznie dla 
6 osób 
Pan Brzozowski –są to mieszkania przejściowe, czy osoba po opuszczeniu tego 
mieszkania  będzie   ubiegać się o mieszkanie socjalne  
Pani Mrosek – tego rozporządzenie nie reguluje ,osoby te jednak są świadome ,że 
jest to mieszkanie rotacyjne i mogą  ubiegać się o mieszkanie socjalne   
-uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 radnych – UCHWAŁA Nr 
XXI/333/2013 
4. Projekt uchwały Nr 4  -  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2013-2015    
Pan Rożałowski – jak wygląda kwestia rodziny zastępczej w naszej gminie  
Kierownik OPS Pani Kornaś -  generalnie jest to zadanie powiatu, gdzie prowadzone 
jest rozpoznanie i rejestr- tym zajmuje się PCR- jako gmina korzystamy ze wsparcia- 
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wspólnie z PCR staramy się, po wskazaniu sądu o odebranie dzieci, kierować je do 
rodzin zastępczych-   nie kierujemy ich do domów dziecka ,innych ośrodków – 
od miesiąca lipca br. zatrudniona jest asystentka rodziny,wspierająca pracę 
pracowników socjalnych-wymiar jej pracy jest nienormowany –ma pieczę nad 20 
rodzinami zastępczymi –nadzoruje rodziny i wspiera je- gminny program ma na celu 
wskazanie rozwiązania do dalszych działań na rzecz rodziny – w 2015 roku będzie 
wymóg  zatrudnienia takiego asystenta – my wyprzedziliśmy takie zatrudnienie ,aby 
wcześniej rozpoznać temat-gmina ponosić będzie pewne koszty  z tytułu kierowania 
dzieci do placówek, do czego obligują ją nowe przepisy.  
Pan Rożałowski   - czy gmina otrzyma dotacje w związku z zatrudnieniem asystenta 
Pani Kornaś- na razie koszty są  po stronie gminy – możemy jednak już w 2014 roku 
wystąpić z wnioskiem  o środki do ministerstwa pracy –środki te mają zachęcić gminy 
do rozpoczęcia  w tym kierunku działań wcześniej, aby nie czekać do roku 2015 .  
Pan Kasiura –będzie to forma konkursu – jeżeli projekt będzie dobrze opracowany, to 
jest szansa, że takie pieniądze otrzymamy ,jednak nie w 100% 
Pan Rożałowski –jesteśmy w tej kwestii liderem w województwie opolskim – żadne 
dziecko nie trafiło do domu dziecka . 
- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 radnych – UCHWAŁA Nr 
XXI/334/2013 
5.Projekt uchwały Nr 5   - w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
użytkowego  w drodze przetargu – uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 
radnych- UCHWAŁA  Nr XXI/335/2013  
6.Projekt uchwały Nr 6   - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie 
nieruchomości – uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 19 radnych – 
UCHWAŁA NrXXI/336/2013  
7.Projekt uchwały Nr 7  - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych – UCHWAŁA 
NrXXI/337/2013 
8.Projekt uchwały Nr 8    -  w sprawie przeniesienia prawa  własności zajętej działki 
stanowiącej własność Gminy Krapkowice – uchwała przeszła jednomyślnie-
glosowało 19 radnych – UCHWAŁA NrXXI/338/2013  
9. Projekt uchwały Nr 9   -  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu 
służebności gruntowe-uchwała przeszła jednomyślnie-glosowało 19 radnych – 
UCHWAŁA NrXXI/339/2013  
10.Projekt uchwały Nr 10  -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu  
Pan Brzozowski- jeżeli gmina w pierwszym przetargu nie znajdzie nabywcy, to przy 
drugim przetargu wartość nieruchomości będzie niższa -czy to opłaca się gminie- czy 
nie powinno rozważyć się przeznaczenia tej nieruchomości na mieszkania socjalne  
Burmistrz Pan Kasiura- mieszkanie trudne do podziału, znajdujące się na I piętrze – 
w tym miejscu nie najlepsza lokalizacja na mieszkanie socjalne- jeżeli  uzyskana 
cena będzie niezadawalająca, to do tematu wrócimy  
-uchwała przeszła ,przy 1 glosie wstrzymującym – głosowało 19 radnych –
UCHWAŁA Nr XXI/340/2013 
11.Projekt uchwały Nr 11  -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż   w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej –uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 
19 radnych – UCHWAŁA NrXXI/341/2013 
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12. Projekt uchwały Nr 12  -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu lokalu użytkowego –uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych 
– UCHWAŁA Nr XXI/342/2013. 
13. Projekt uchwały Nr 13 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
nieruchomości w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych –uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 19 radnych - UCHWAŁA Nr XXI/343/2013   
14. Projekt uchwały Nr 14   - w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/316/2013 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013r. w spr. obsługi finansowo-
księgowej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę 
Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 19 radnych – UCHWAŁA Nr 
XXI/344/2013 
15. Projekt uchwały Nr 15   - projekt uchwały wycofany na wniosek Burmistrza 
Krapkowic . 
16. Projekt uchwały Nr 16   -  w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 
8 października 2002r-uchwała przeszła jednomyślnie-glosowało 19 radnych – 
UCHWAŁA Nr XXI/345/2013 
17. Projekt uchwały Nr 17    - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice-uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 19 radnych – UCHWAŁA NrXXI/346/2013 
18. Projekt uchwały Nr 18    - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013r.w spr. przyjęcia ”Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy na rok 2013 roku”- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
radnych -UCHWAŁA Nr XXI/347/2013  
19. Projekt uchwały Nr 19 -  w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2013r. 
na działalność Burmistrza Krapkowic. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Malinowski – komisja  kompleksowo 
zbadała skargę, występując w tym zakresie o  opinię do prawnika  i mając na uwadze 
tę opinię wnioskuje za  uznanie  skargi za bezpodstawną   -uchwała przeszła 
jednomyślnie –głosowało 19 radnych – UCHWAŁA Nr XXI/ 348/2013   
20. Projekt uchwały Nr 20 –  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy-uchwała przeszła jednomyślnie – 
głosowało 19 radnych – UCHWAŁA Nr XXI/349/2013 
21. Projekt uchwały Nr 21 -w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 
rok.  
Skarbnik Pan Patej –zmiana dostosowuje plan dochodów do uzyskanych dochodów 
z budżetu państwa - najważniejsze  to: środki otrzymane na szkoły (186.884,00 zł);na 
żłobki (126.000,00 zł); na zadania związane z bezdomnością zwierząt (43.000,00 
zł.);na pomoc społeczną (117 .000,00 zł.)-część środków została przeniesiona 
między wydatkami bieżącymi na wydatki majątkowe –te wydatki w kwocie 170 tyś.zł 
(administracja publiczna).nie będą realizowane w tym roku ,a związane są z obsługą 
prawno-podatkową i obsługą informatyczną  
-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych – UCHWAŁA Nr 
XXI/350/2013 
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22. Projekt uchwały Nr 22 - w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej-
uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 19 radnych -UCHWAŁA Nr 
XXI/351/2013 
23. Projekt uchwały Nr 23-  w sprawie  udzielenia pożyczki  długoterminowej dla 
stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy  w Dąbrówce  Górnej-uchwała przeszła 
przy 1 glosie wstrzymującym – głosowało 19 radnych - UCHWAŁA Nr XXI/352/2013 
24. Projekt uchwały nr 24- w sprawie woli zawarcia porozumienia w zakresie 
partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób 
starszych w województwie opolskim – uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 19 
radnych - UCHWAŁA Nr XXI/353/2013  
 
Ad.12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 
Odpowiedzi  na wnioski i zapytania udzielili : 
Burmistrz Pan Kasiura 
- lewoskręty będziemy realizować –jesteśmy na etapie uzgodnień z ZDW- przy 
Rynku zlikwidujemy wysepkę trójkątną (nie przydatna) i wydzielimy pas lewoskrętu w 
stronę Rynku, a lekko w prawo ruch na wprost (pas do jazdy na wprost i skręt w ulicę 
Opolską )- od Kauflandu wydzielony będzie pas prawoskrętu i pas na wprost, a 
środkowy pas wyłączony będzie z ruchu- wykonane będą oznaczenia i 
zabezpieczenia przy przejściu dla pieszych z tzw. mini azylem – od strony Krapkowic 
w skręcie na ul.3 Maja wydzielone 1-2 miejsca dla samochodów osobowych  
skręcających w lewo, tak aby nie blokować kierunku jazdy w stronę Gogolina –
poinformujemy radnych o  zmianie  organizacji ruchu, po jej zatwierdzeniu   
- sprawa Państwa Norberczyków jest b. trudna i bolesna –po eksmisji, ze strony 
gminy zostało przekazane  im mieszkanie socjalne przy ul. Wolności w Krapkowicach 
–mieszkanie zostało przyjęte przez Państwa Norberczyków  
- temat wyjazdu z Rynku postaramy się  opisać w mediach,gdyż wiele przyzwyczajeń 
pozostało, a kierowcy nie zwracają uwagi na zmiany-umieścimy oznaczenia w Rynku 
(jakie są wyjazdy, którymi najsprawniej  wyjechać) -zastosowane oznaczenia 
udrożniły kierunek tranzytowy od strony Rynku w stronę ulicy Prudnickiej i także dla 
skręcających w kierunku baszty   
-został podpisany protokół przekazania obiektu Hotelu KS Unia- ogłoszono przetarg 
– wartość 420 tyś.zł.- o wynikach radni zostaną poinformowani  
Dyrektor KDK Pan Bernat- temat okna na sali obrad był wielokrotnie poruszany –
wybudowanie okna wręcz nic nie zmieni,gdy przy otwartym oknie następuje wlot 
ciepłego powietrza- chcemy zamontować wentylację - jest okazja, aby z pozyskanych 
oszczędności zrealizować to zadnie jeszcze w tym roku . 
 
Ad.13. Wolne wnioski i zapytania  
Pan Gut 
- kto i wg. jakich kryteriów powołuje  komisję ds. oceny koron żniwnych i jakie są  
zasady  oceniania tych koron  
- wystosować apel do Urzędu Marszałkowskiego i do ZDW o ujęcie w planach 
inwestycyjnych  budowy drogi i chodnika w Pietnej ( liczne śmiertelne wypadki 
samochodowe i potrącenia) 
-zabezpieczyć przystanek autobusowy w Pietnej po ostatnim wypadku 
samochodowym  
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Pani Janocha  
- sprawdzić drożność studzienki deszczowej w ulicy Ogrodowej  w Żużeli ,naprawić 
uszkodzoną nawierzchnię drogi wokół tej studzienki  
- wprowadzić do planu budżetowego na 2014 rok remont nawierzchni drogi –ulica 
Osiedlowa w Żużeli  
Pan Brzozowski  
-zmienić  organizację ruchu samochodowego w ulicy Krasińskiego ( koło SP nr 1 ) 
albo narysować dwie koperty  dla omijania jadących samochodów  
Pan Bryś - frezowinę, po budowie nawierzchni drogi w Żywocicach , wykorzystać na 
drogi polne 
Pan Rożałowski  
- w następnym roku, przed końcem wakacji, zorganizować giełdę podręczników 
szkolnych  
- należy rozpatrzyć zagadnienie dot. koron dożynkowych – kwestia oceny koron 
pozostawia wiele do życzenia- korona gospodarzy  tegorocznych dożynek nie 
zdobyła  miejsca - gospodarze dożynek nie zostali dowartościowani   
- apeluję, aby  przed podjęciem  decyzji o budowie wariantu jednojezdniowego na 
moście kolejowym , rozważyć również koncepcję droższą, wycenioną na 15 mln.zł- 
może się okazać że  w ostatecznym rachunku będzie ona tańsza niż zbudowanie 
teraz jednego pasa jezdni i jego uzupełnienie o  drugi w dalszej, długoletniej 
perspektywie- warto rozważyć wszystkie możliwe  sposoby finansowania i może nie 
dzisiaj ale za 4 -5 lat przystąpić do opracowania koncepcji, która rozwiąże wszystkie 
nasze problemy- przewodniczący złożył oficjalne pismo w tej sprawie na ręce 
burmistrza ( w załączeniu do protokołu ) 
Pan Brzozowski – może należałoby rozważyć  drugą koncepcję ,a wówczas mniej 
terenu Krapkowic ,przy najbliższej powodzi byłoby zalanych  
Pan Żyłka- czy rozważana pierwsza koncepcja przebudowy mostu kolejowego  
zmniejszy obłożenie  ruchu samochodowego przez Krapkowice  
Burmistrz Pan Kasiura  
-przedstawimy na piśmie kryteria powołania komisji ds. oceny koron dożynkowych i 
kryteria wg. których oceniane są korony dożynkowe – trudny temat ,jeżeli chodzi o 
preferencje dla gospodarza dożynek-należy się im uznanie ,ale wyłączenie ich 
korony z konkursu i uniemożliwienie udziału w dożynkach wojewódzkich jest nie jest 
najlepszym rozwiązaniem- - wszystkie sołectwa tak samo są zaangażowane  w 
rywalizacji koron dożynkowych – to jest zaczyn do dalszych rozmów  
- droga w Pietnej jest ujęta w planie finansowym na 2014 rok – jednak każda 
inicjatywa, wsparcie jak najbardziej wskazane ,chociażby dla przyspieszenia tej 
inwestycji  
- naprawa przystanku autobusowego w Pietnej przyjęta jest realizacji  
-Spółka WiK rozpatrzy temat zanieczyszczonej studzienki deszczowej w ulicy 
Ogrodowej w Żużeli  
- przyjmujemy  remont ulicy Osiedlowej w Żużeli pod  dyskusję ,przy ustalaniu 
budżetu na 2014 rok  
-rozpatrzymy wprowadzenie prawidłowej organizacji ruchu   w ulicy Krasińskiego  w 
Krapkowicach 
-frezowina, jeżeli taka zostanie po budowie nawierzchni drogi  w Żywocicach ,  
zostanie prawidłowo wykorzystana  
-kiermasz książek do szkół odbył się już w tym roku (Pchli Targ) –rozpowszechnimy 
to jeszcze bardziej  w następnym roku- rozważymy kilkudniowy kiermasz  
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Pan Żyłka - w większości szkół, w m–cu czerwcu, podawane są już obowiązkowe 
podręczniki -zaproponować dyrektorom organizację  takiego  kiermaszu w szkołach 
Pan Bryś-czy korony żniwne robi się tylko po to, aby wygrywać- to jest tradycja – 
korony robi się dla Boga i Cesarza(w tym przypadku dla Burmistrza)-trzeba też umieć 
przegrywać –korona Żywocic była ”dobrą koroną” i dlatego wygrała –my też 
przegrywaliśmy i wyrywaliśmy-tylko z Pietną są zawsze jakieś problemy  
Pan Koppe- kontrowersje  związane z koronami niosą zawsze jakieś skutki – 
członkowie komisji nie chcą  już w nich zasiadać – w takich konkursach zawsze są 
wygrani i przegrani – może odejść od oceny koron przez komisje  i wybrać ocenę 
demokratycznie ,przez mieszkańców gminy  
Pan Bryś-odejście od oceniania  koron nie jest dobrym pomysłem-poziom wówczas 
upada  
Pan Kasiura- zmiany w sposobie przeprowadzania konkursów  koron są konieczne – 
w danej chwili trudno jednak powiedzieć,w jakim kierunku pójdą.   
-koncepcja dostosowania do ruchu samochodów osobowych dawnego mostu 
kolejowego  została przedstawiona  na pierwszym powakacyjnym spotkaniu  komisji 
gospodarki i finansów – wstępnie została zaakceptowana- założeniem było przede 
wszystkim, że inwestycja zamknie się kwotą ,która będzie do zrealizowania w 
ramach naszego budżetu – most ma służyć wyłącznie do ruchu samochodów 
osobowych – ważne jest stworzenie przede wszystkim alternatywnej przeprawy dla 
ruchu służb ratunkowych i samochodów osobowych w razie zablokowania obecnego 
mostu albo zalania drogi –dlatego powinna ona powstać jak najszybciej- w tej chwili 
chcemy zwrócić się do społeczeństwa, która koncepcja lepsza-koncepcja, za którą 
opowiada się przewodniczący, to koncepcja bardzo droga -o pieniądze unijne coraz 
trudniej (tylko na drogi krajowe i wojewódzkie) – przedstawiona radnym koncepcja, to 
koncepcja w granicach realności -druga wersja nie do wykonania.  
Ad.14. 
   Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXI Sesji Rady Miejskiej w 
Krapkowicach, zapraszając na posiedzenie komisji połączonych w dniu 30 września 
br i na XXII Nadzwyczajną Sesję RM w dniu 3 października br ,gdzie głównym 
tematem będzie „Regulamin czystości i porządku obrad  na terenie Gminy 
Krapkowice „. 
Protokołowała Elżbieta Skiba                            
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