
PROTOKÓŁ NR III/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

w dniu 30 grudnia 2014r. 
 

 
Ad. 1. Sprawy regulaminowe 

 III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 

Kultury ul. Prudnicka 7. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do godziny 1700   
W obradach uczestniczyło ok. 50 osób. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 

04.12.2014 r. do 30.12.2014 r. 
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7 

porządku obrad. 
 4. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 

11.12.2014 r.). 
 5. Zatwierdzenie Planów Pracy: Rady Miejskiej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; 

Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok (projekt uchwały z dnia  
  12.12.2014r.); 

 b) wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok (projekt uchwały z dnia    
  12.12.2014r.); 

 c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały  
   z dnia  11.12.2014 r.); 

 d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym  
  dzierżawcom (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.); 

 e) zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego   
  pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu  
  Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (projekt uchwały z dnia  
  11.12.2014 r.); 

      f)    określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
             i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter  
             cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice  i  jej jednostkom   
             podległym  (projekt uchwały z dnia 11.12.2014r.). 
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 
 8. Wolne wnioski i zapytania. 
 9. Zakończenie III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 
Otwarcia III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan 
Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 
uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, kierownictwo Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących udział w obradach. 



Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy         
21 radnych ( stan Rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w dniach: 27 listopada 2014 r. i  04 grudnia 2014r. 
były do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady. 
Protokoły przyjęto, bez uwag, jednogłośnie  do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało 21 radnych. 
Przewodniczący obrad zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez 
wprowadzenie  zaprzysiężenia radnego Pana Szczepana Brysia  w pkt.1 porządku 
obrad oraz do pkt.6, na wniosek burmistrza, wprowadzenie projektu uchwały              
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej  dla Ochotniczej Straży Pożarnej       
w Kórnicy. 
Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Pani  Małgorzata  Meisner  - Urzędnik Wyborczy Gminy Krapkowice dokonała 
wręczenia  Panu Szczepanowi Bryś zaświadczenia o wyborze radnego w dniu         
16 listopada 2014 r. 
Radny Pan  Szczepan Bryś,  złożył ślubowanie : „ WIERNY  KONSTYTUCJI                 

I   PRAWU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ,  ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  

RADNEGO SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE, UCZCIWIE, MAJĄC NA 

WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ  GMINY  I  JEJ  MIESZKAŃCÓW. TAK MI DOPOMÓŻ 

BÓG.” 

 

Ad.2. 
      Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym– od 04 .12. 2014r. 
do 30.12.2014r. przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  

 16.12.2014r.-  Turniej Mikołajkowy w Tenisie Stołowym, organizowany przez 
Ludowy Zespół Sportowy w Dąbrówce Górnej 

 10.12.2014r.- Podsumowanie Programu „Tęczowy Parasol”- program 
realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy-aktywizacja osób 
potrzebujących wsparcia, wejścia w normalny świat- angażowanie się  osób          
niepełnosprawnych w życie społeczne gminy 

 13.12.2014r.- przegląd w KDK, Teatrów, organizowany przez Klub Jazzowy 
„Adam” i Klub Taneczny ”Siera”- 9 teatrów z Polski brało udział w  tym 
przeglądzie- po raz pierwszy taka impreza miała miejsce w KDK 

  14.12.2014r.- Wigilia osób ze Stowarzyszeń, Uniwersytetu III Wieku               
w Krapkowickim Domu Kultury 

 17.12.2014r.- podsumowanie działalności Fundacji ”Górażdże”- fundacja 
wsparła z naszych inicjatyw Tegoroczny Bieg Krapkowicki, a w zeszłym  
latach budowę „ brodzika: dla dzieci na Pływalni ”Delfin”- fundacja dobrze 
zaznaczyła się w społeczność lokalną gminy i powiatu-  wspiera  młodzież       
i osoby starsze, aby mogli realizować swoje pasje 

 17.12.2014r.- Wigilia strażaków PSP, emerytów OSP- w wigilii uczestniczył 
komendant wojewódzki i powiatowy 

 18- 21.12.2014r.- Jarmark Bożonarodzeniowy na Krapkowickim Rynku             
z wieloma różnorodnymi  stoiskami m.in. atrakcjami kulinarnymi, z wieloma  
konkursami itp. 

 19.12.2014r.- Zebranie Walne Członków Aglomeracji Opolskiej- Zarząd 
stanowią: przewodniczący Pan Arkadiusz Wiśniewski prezydent Opola, 
zapisany w ustawie, za-ca przewodniczącego Pan Andrzej Kasiura-  Burmistrz 



Krapkowic, członkowie: Pan Henryk Wróbel- Wójt Dobrzenia,Pan Joachim 
Wojtala- Burmistrz Gogolina, Pani Róża Malik- Burmistrz Prószkowa  

 19.12.2014r-.Wigilia dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy 
  i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 

 22.12.2014r.- Zebranie Walne Związku Gmin”Aqua Silesia” 

 27.12.2014r.- Gminne Zebranie OSP w Rogowie Opolskim, w nowo otwartej 
Sali Wiejskiej- przedstawiono dokonania i stan OSP Gminy Krapkowice 

 29.12.2014r- Zebranie Walne Stowarzyszenia Przyjaciół Krapkowic-.prezes 
stowarzyszenia Pan Piotr Solloch, wice- prezesi Pan  Szymon  Kliszewski          
i Krystian Klemens, Sekretarz Pan Bernard Friedla, Skarbnik Pani Adelajda 
Pawelczyk  

Pan Brzozowski- gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół 
Krapkowic- brak jest jakichkolwiek informacji odnośnie  działalności 
stowarzyszenia, spotkań itp. 
Pan Kasiura- stowarzyszenie jest zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy,    
ul.3 Maja 17- wystąpię z pismem do stowarzyszenia o przygotowanie informacji 
nt. miejsca i terminów ich spotkań i jak są  kolportowane informacje. Burmistrz 
zaprosił na Galę Noworoczną w dniu 17 stycznia 2014r. w KDK (gala w dwóch 
odsłonach o godz. 15oo i godz.17oo)- radni zostali zaproszeni do zapisania się do 
Stowarzyszenia  Przyjaciół Krapkowic. 
Pan Żyłka- jakie firmy będą zajmowały się utrzymaniem dróg w okresie zimowym. 
Pan Haraf- w wyniku przetargu zostały wyłonione trzy firmy, które będą 
zajmowały się utrzymaniem dróg- gmina została podzielona na 4-y obszary-
wybrane firmy to: EKO- PROBUT- utrzymanie dróg na terenie miasta; T.K.”EKO-
BUD”- utrzymanie dróg na terenie  Gwoździc, Rogowa Opolskiego, Dąbrówki 
Górnej; ”VEOLIA”- utrzymanie dróg na terenie Żywocic, Steblowa i Żużeli; 
T.K.”EKO-BUD”- utrzymanie dróg na terenie Pietnej, Ściborowic ,Kórnicy, 
Nowego Dworu i Borka. 
Pan Bryś- należy pamiętać, aby firmy, co wiąże się z pieniędzmi gminnymi, 
odśnieżały tylko drogi gminne. 

       Sprawozdanie burmistrza  przyjęto  jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości-  
głosowało 21 radnych . 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz odczytał pisma; Wojewody Opolskiego 
Ryszarda Wilczyńskiego  i senatora PO  Aleksandra Świeykowskiego z gratulacjami 
z wyboru na zaszczytną funkcję radnego i życzeniami świątecznymi. 
 
Ad. 3. 
        Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad zgłosili: 
Pani Kielar- kto wydaje zezwolenia na umieszczanie reklam w Rynku. 
Pan Żyłka-  czy w roku 2016 zostanie wprowadzony tzw. budżet obywatelski. 
Pan Gut-    kiedy zostaną zagospodarowane tereny przy Pływalni „Delfin”, przejęte 
od Agencji Własności Rolnych i czy jest potrzeba ich zagospodarowywania, skoro  
tych już zagospodarowanych (m.in.boisko) nikt nie wykorzystuje- umowa 
zobowiązuje gminę do zagospodarowania tych terenów do 2016 roku. 
 
Ad. 4. 
 Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok przedstawił Przewodniczący 
Komisji Pan Andrzej Malinowski - (w załączeni do protokołu)  
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok  zatwierdzono jednogłośnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA  NR III/16/2014 



Ad.5. 
 Plan Pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2015 rok –  przyjęto 
jednogłośnie do zatwierdzającej  wiadomości– głosowało 21 radnych- (plan               
w załączeniu do protokołu) . 
 Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok (plany w załączeniu do 
protokołu) 
zostały kolejno zatwierdzone w wyniku głosowania: 
1)  Komisji Edukacji Kultury i Sportu przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało  21 radnych 
2) Komisji Spraw Społecznych przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- 
głosowało  21 radnych 
3) Komisji Gospodarki i Finansów przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 21 radnych  
 
Ad.6. 
     Podjęcie uchwał:   
Projekt uchwały nr 2-   w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok  
Skarbnik Miasta Pan Patej- omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu na 2014 rok- autopoprawka dot. zwiększenia dochodów                    
w przypadku PP Nr 6 i PP Nr 8 z wpłat za korzystanie ze stołówek jak również dla 
OPS za zorganizowanie Wigilii; ponadto wydatki majątkowe przesunięto z gospodarki 
gruntami na drogi publiczne gminne- są to wydatki związane z odszkodowaniem, 
które przysługuje osobom fizycznym z tytułu wywłaszczenia terenów pod  drogę na 
Posiłku . 
Autopoprawkę do projektu w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok przyjęto 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką poddano pod głosowanie-  uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych-  UCHWAŁA Nr III/17/2014 
Projekt uchwały nr 3-  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik Miasta Pan Patej- autopoprawka do projektu w sprawie WPF dot. tylko 
kolumny dot. planu roku 2014-jest to tzw. przeniesienie zmian- nie ma żadnych 
innych zmian dot. jakichkolwiek przedsięwzięć. 
Autopoprawkę  do  projektu  uchwały w spr. wpf przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 
radnych. 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką  poddano pod głosowanie- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych-  UCHWAŁA Nr III/18/2014  
Projekt uchwały nr 4-  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości  
Pan Małkiewicz- jaką nieruchomość, w formie darowizny przekaże gmina na rzecz 
powiatu. 
Pan Kasiura- jest to część drogi na terenie użytkowanym przez Dom Pomocy „Anna”, 
co pozwoli na zabudowanie tego terenu i docelowo zwiększenie miejsc dla 
podopiecznych DP”Anna”- ta nieruchomość utraci status drogi. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 
21 radnych-  UCHWAŁA Nr III/19/2014 
Projekt uchwały nr 5-  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom 
Pan Kasiura- podejmując tą uchwałę wyraża się zgodę na dalszy udział 
dotychczasowych najemców w procesie dzierżawy- brak takiej uchwały spowoduje  



ogłoszenie przetargu i dotychczasowi dzierżawcy nie mogliby dalej użytkować tych 
działek- są to przede wszystkim działki rolne, działki pod garaże, uzupełniające i inne 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 
21 radnych-  UCHWAŁA Nr III/20/2014  
Projekt uchwały nr 6-   w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji 
projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach 
Programu  Operacyjnego   Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 
Pan Kasiura- należy przenieść część kosztów niewykorzystanych w 2014 roku do 
planu na 2015 rok-przesunięcia w realizacji projektu spowodowane są przede 
wszystkim wydłużonym okresem opracowywania dokumentów przez wykonawców,    
z którymi podpisano umowy. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 
21 radnych-  UCHWAŁA Nr III/21/2014 
Projekt uchwały nr 7-  w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom  
podległym 
Pan Kasiura- to nie są należności podatkowe lecz  należności o charakterze 
cywilnoprawnym- przypadki umarzania należności występują bardzo rzadko- w br. 
zdarzyły się 2 przypadki umorzenia należności, niemniej  musimy taką uchwałę mieć, 
która określa procedowanie w tego typie należności. 
Do projektu wprowadzono autopoprawkę, poprzez wprowadzenie  nowego zapisu      
w §6 ust.5”Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi musi być poprzedzona 
postępowaniem wyjaśniającym. Postępowanie wyjaśniające prowadzi organ 
wskazany w §3, w wyniku którego następuje:”  oraz  ust.5  pkt.2:”Odmowa udzielenia 
ulgi w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ wskazany      
w §3”. 
Autopoprawkę do projektu wprowadzono jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką poddano pod głosowanie- uchwała przeszła 
jednogłośnie- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych-  UCHWAŁA Nr 
III/22/2014 
Pan Kowalczuk- przyjąć jednolity układ opisu we wszystkich uzasadnieniach do 
projektów uchwał. 
Projekt uchwały nr 8-   w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy 
Pan Kasiura- w zeszłym roku wyrażono zgodę na pożyczkę krótkoterminową dla 
OSP w Kórnicy, zamykającą się w jednym roku budżetowym na kwotę 25 tyś.zł.-      
w ramach programu ”aktywny wypoczynek na wsi”, w ramach współfinansowania z 
Lokalnej Grupy działania  Góra Św.Anny- zadanie wykonano, został złożony wniosek 
o płatność- nie zakończono jednak procedury weryfikacji dokonania płatności, czyli 
przekazania środków na konto OSP, a jednocześnie OSP nie ma możliwości zwrotu 
gminie tej kwoty- dlatego też wniosek o wydłużenie terminu udzielenia pożyczki,        
a formalnie udzielenia nowej pożyczki.  
Projekt poddano pod głosowanie- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 
radnych-  UCHWAŁA Nr III/23/2014 
  
 
 
 
 
 



Ad.7. 
  Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad 
udzielili: 
Pan Kasiura- na ma żadnych przepisów prawnych normujących wieszanie reklam, 
chyba, że jest to strefa ochrony konserwatorskiej, ale takiej u nas nie ma- właściciel 
decyduje o wywieszeniu takiej reklamy- gmina jest  tylko w części właścicielem           
(lokale użytkowe) większość stanowi własność wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej     
i to oni decydują czy i na jakich zasadach wydawana jest zgoda na reklamy- jeżeli 
jest to podświetlana, to decyzję wydaje gmina- nie ma możliwości zabronienia 
wywieszania reklam- możemy wystąpić z pismem do wspólnot z zapytaniem czy za 
ich wiedzą wywieszane są reklamy i czy jest to przemyślane; 
-coraz więcej gmin decyduje się na stworzenie tzw. budżetu obywatelskiego- jest 
taka propozycja, aby u nas też został utworzony taki budżet, ale najpierw powinna 
być dyskusja nt. wskazania tematów do zrealizowania, może w formie ankiety 
mieszkańców, następnie wydzielenie kilkunastu projektów i ustalenie kwoty tego 
budżetu- u nas można byłoby przyjąć kwotę 200-250 tyś.zł. na 2016 rok, jesienią  
przystąpić do  rankingu zadań aż do wyczerpania przyznanej puli  i przystąpić do 
realizacji, ale tylko zadań gminnych- mogą to być skwery, tereny zabaw, tereny 
rekreacyjne, części małej architektury, na kwotę kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, 
do wykonania w jednym roku budżetowym; 
-tereny koło pływalni „Delfin” gmina przejęła od Agencji Własności Rolnych ze 
wskazaniem na zagospodarowanie tylko na cele sportowo- rekreacyjne- wówczas, 
główny motyw, to budowa pływalni- teren musi być zagospodarowany na wskazane 
cele do połowy 2017 roku- w innym przypadku będą naliczane kary, po cenie 
normalnej rynkowej- jest  koncepcja zagospodarowania tego terenu na boisko do piłki 
nożnej, dwa korty tenisowe i teren z trasą dla rolkarzy na kwotę 700 tyś.zł.- teren 
liczy 3 ha-będziemy szukać źródła finansowania w budżecie gminnym albo z innych 
źródeł finansowych- należy nadmienić, że na realizację zadań czeka też oświata, 
czyli  budowa  boiska przy PG Nr 2 w Krapkowicach i budowa boiska przy ZSS Nr 1 
w Krapkowicach- nie wykonanie jednak zagospodarowania  terenów przy pływalni 
będzie groziło  gminie reperkusjami finansowymi i to bardzo dużymi- proponuję w tym 
roku wykonać dokumentację  i wyznaczyć co chcemy zrobić, a następnie pozyskiwać 
środki na ich realizację. 
Pan Malinowski- ustawy zmienić nie możemy- akt jest jaki jest i należy przystąpić do 
realizacji- z tych terenów korzystają nie tylko mieszkańcy Krapkowic, ale mieszkańcy 
z okolicznych gmin- tu organizowanych jest bardzo dużo różnego rodzaju imprez 
przez różne instytucje,organizacje, stowarzyszenia- teren ten jest potrzebny- 
mieszkam w tej okolicy i widzę jak wielu zainteresowanych tu przebywa i to 
codziennie.  
 
Ad.8.  
   Wolne wnioski 
Pan Małkiewicz- stwierdził, że mieszkańcy bloków ( dwa bloki) w głębi „blokowiska” 
przy ulicy Damrota nie są uwzględnieni do korzystania z parkingów- nie mogą 
korzystać z ulg  w strefie płatnego parkowania- spółdzielcze parkingi są wykupione-
czy na terenie przy nowej bibliotece można byłoby stworzyć parking, a do tego czasu 
dwa bloki na osiedlu odłączyć od strefy płatnego parkowania. 
Pan Kasiura- przygotujemy na komisję gospodarki i finansów mapy z terenami pod 
parkingi  i wstępny kosztorys kosztów z tym związanych oraz zasady i możliwości 
wykupienia abonamentu 



Pan Kowalczuk-  bloki stojące przy ul. Damrota i 3 Maja obejmują jedną działkę –
wyznaczanie parkingu dla dwóch bloków, to jest bezprawie- nie ma takich podstaw 
prawnych, aby jednym dać a drugim zabrać- należy poszukać pieniędzy na 
dodatkowe parkingi  
Pan Thiel- droga stanowiąca dojazd do Posiłku, od wjazdu z Rogowa Opolskiego jest 
niszczona przez samochody ciężarowe nadleśnictwa-czy w przebudowie  drogi 
inwestycyjnej, w tym miejscu, planujemy poszerzenie zniszczonej drogi (pobocze jest 
wykruszone)- nadleśnictwo nie powinno wjeżdżać bez pozwolenia na nasze drogi 
samochodami ciężarowymi.  
Pan Haraf- ten odcinek drogi będzie przebudowany do drogi w kat.3, która będzie 
spełniała wszelkie parametry, którą też będą mogły poruszać się wszystkie 
samochody- będzie to droga dojazdowa do dróg znajdujących się w strefie 
ekonomicznej. 
Pan Bryś- podziękował za wykonanie kanalizacji w Żywocicach, ponownie zgłaszając 
wniosek o wykonanie napisów „Żywocice 2014r „ na pokrywach studzienek, jak 
również podniesienie na ulicy Józefa w Żywocicach  kilka studzienek.    
Pan Kasiura- Spółka „WiK” wyceni koszt i na komisji rady przedstawi zasadność 
wydatkowania na te napisy pieniędzy . 
Sołtys Steblowa Pani Wieszołek- te koszty mogą być pokryte z funduszu sołeckiego 
Żywocic. 
Pan Małkiewicz- zaproponował wykorzystanie  prywatnych laptopów, tabletów do 
przesyłu i odbioru  materiałów, projektów uchwał itd. w formie elektronicznej.  
Pan Żyłka-   przedstawił wniosek sołtysa Gwoździc w sprawie przesyłania sołtysom 
pełnych materiałów  wraz z projektami uchwał na każdą sesje rady .  
Pan Kasiura- nie ma takiej potrzeby, gdyż wszystkie materiały, łącznie z projektami 
uchwał znajdują się na stronie urzędu-BIP 
Pan Żyłka- przedstawił pismo Pana Rudnera Henryka z podziękowaniem dla 
komendanta  i strażników straży miejskiej  za pomoc, interwencję i rozwiązanie 
problemu w nieprzestrzeganiu ruchu samochodowego przez użytkowników pojazdów 
na Osiedlu 1000 lecia, a dot. nieprzepisowo parkowania samochodu na chodniku, 
przy bloku nr 2  na tym osiedlu. 
Pan Brzozowski- odniósł się do art. na łamach prasy lokalnej, w którym wiceprezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Krapkowic stwierdza, że radni w stowarzyszeniu pełnią 
tylko funkcję dekoracyjną- stwierdził, iż nie czuje się taką osobą, zaznaczając, że  
radni chcą brać czynny udział w pracach stowarzyszenia i to właśnie radni 
wyznaczają pieniądze dla stowarzyszeń i   innych  organizacji pozarządowych i jak 
najbardziej mają prawo uczestniczyć w wyjazdach do miast partnerskich itd. 
Pan Brzozowski wystąpił  o informację nt. liczby wyjazdów do miast partnerskich, 
liczby osób z imienia i nazwiska, poniesionych kosztów z tego tytułu. 
Pan Kasiura- na sesję lutową zostanie przygotowana szczegółowa informacja nt. 
organizowanych przez gminę wyjazdów do miast partnerskich  
 
Ad.9.   
 Przewodniczący, życząc wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2014, 
dokonał zamknięcia III Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach .   
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