PROTOKÓŁ Nr XIV/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 26 września 2012r.

Ad.1. Sprawy regulaminowe
XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu
Kultury, ul. Prudnicka 7.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz.1740
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej - sprawy regulaminowe.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym
– od 20 czerwca 2012 r. do 26 września 2012 r.
3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10
porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I
półrocze 2012 roku.
5. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2012 roku.
6. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
w I półroczu 2012 r.
7. Informacja nt funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2011/2012
z uwzględnieniem przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.
8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2012 roku. .
9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Otwarcia XIV 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.
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 21
radnych (stan rady 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Protokół z Sesji Rady z dnia 20 czerwca 2012 r. był do wglądu w Biurze Rady, na
stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady.
Protokół przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości –
głosowało 21 radnych.
Przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 10
rozpatrzenie projektu nr 23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/194/2012 RM z
20.06.2012r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz
rozpatrzenie projektu uchwały nr 10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej na
koniec odbywanej sesji rady.
Powyższe przyjęto do realizacji, przy 1 glosie wstrzymującym – głosowało 21
radnych.
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Pan Rożałowski - odczytał pismo Ministra Środowiska w sprawie wystosowania
apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu
systematycznego pogłębiania koryta rz. Odry –Rada Miejska w Krapkowicach
poparła, w formie uchwały apel Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia
29.09.2011r.w sprawie pogłębiania koryta rz. Odry- (pismo Ministra Środowiska w
załączeniu do protokołu).

Ad.2.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesyjnym – od 20
czerwca 2012 r. do 26 września 2012 r.
• 27 czerwca 2012r - odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
w Krapkowickim Domu Kultury
• 28 czerwca 2012r.- odbyło się spotkanie w Opolu nt. aglomeracji opolskiej –
wcześniej przedstawiono główne zamierzenia aglomeracji - wójtowie,
burmistrzowie, starostowie przyjęli projekt strategii rozwoju - będzie to
narzędzie do rozwiązywania ważnych
zadań dla całego obszaru
aglomeracyjnego
• 30 czerwca 2012r - zlot „garbusów” –przejazd przez Krapkowicki Rynek
• 16 lipca 2012r.- w Krakowie podsumowanie „tour de pologne” - gmina
Krapkowice została dostrzeżona jako dobry organizator
• 22-23.07.2012r.- w Rogowie Opolskim(skałka) odbył się piknik sportowyrywalizowały ze sobą zespoły siatkarskie - piknik zakończył się zabawą
taneczną
• 3 sierpnia 2012r. - wybór Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach
- został nim Pan Przemysław Ilnicki - w tym dniu również „święto policji”
krapkowiccy, najlepsi policjanci zostali uhonorowani wyróżnieniami
• 7 sierpnia 2012r.- zaproszenie do Bogatyni - władze miasta podziękowały
samorządowcom i darczyńcom za okazaną pomoc w trakcie oberwania
chmury w 2010 roku i prawie całkowite zatopienie tego miasta - na znak
wdzięczności odbudowany skwer miejski został nazwany im. darczyńców
Bogatyni
• 26 sierpnia 2012r. – dożynki wiejskie w Żywocicach- dożynki dobrze
zorganizowane ,przy dużej frekwencji społeczeństwa
• 31 sierpnia 2012 r.”Pożegnanie Lata” w Krapkowicach, po raz pierwszy odbyło
się jako impreza plenerowa w Parku „Magnolia”, ciesząca się dużym
zainteresowaniem mieszkańców
• 2 września 2012r.- odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Gogolinie- oficjalnym
reprezentantem Gminy Krapkowice była Kórnica - koronę żniwną wystawił
również Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Koło Żywocice –Kórnica zajęła III
miejsce w kategorii koron i wieńców kłosowo-ziarnkowych, a Żywocice
II miejsce w kategorii koron i wieńców ziarnkowych – Sołectwo Kórnica
i Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Koło Żywocice otrzymały podziękowania
z rąk Przewodniczącego Rady i Burmistrza Krapkowic
• 7.09.2012r. otwarcie nowego odcinka drogi łączącego DK45 z drogą
wojewódzką nr 415 w Gwoździcach –jest to kolejna droga wyremontowana w
gminie w ramach „narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap IIBezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Dotychczas w ramach tego
dofinansowania przeprowadzono remonty ulic: Górnej, Żeromskiego i 3 Maja –
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jest ogłoszony nabór, w ramach programu przebudowy dróg lokalnych (tzw.
„schetynówka”) na przebudowę drogi w Steblowie, ulicy Kopernika o wartości
ok. 1mln. zł., jak również budowy drogi do terenów inwestycyjnych koło węzła
w Dąbrówce Górnej – tu jednak muszą być zachowane wszelkie procedury
związane z wydaniem pozwolenia na budowę ,wywłaszczeniu kilku działek –
dofinansowanie na zadania, to 30%-40%, uzależnione od sytuacji budżetu
państwowego .
2012r.- odbyły się Gminne Dożynki w Żużeliniewiele
• 9 września
odstępowały od dożynek wojewódzkich- były piękne korowody i piękne korony
Burmistrz, wspólnie z przewodniczącym rady, podziękowali sołtys Żużeli i
mieszkańcom wsi , za duże zaangażowanie w zorganizowaniu dożynek
gminnych , jak również sołtysom i mieszkańcom pozostałych sołectw za
piękne korowody i wystawione korony żniwne na dożynkach gminnych.
”Za korony i korowód dożynkowy” kolejno podziękowania otrzymali:
Steblów, Pietna, Ściborowice, Żużela, Gwoździce, Rogów Opolski, Żywocice;
„Za korony dożynkowe”: Dąbrówka Górna, Nowy Dwór Prudnicki.
Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Krapkowic, na ręce lidera wsi Kórnica
Pana Reszczyńskiego i sołtysa Pana Tomali, wręczyli list gratulacyjny za
najpiękniejszą wieś w Konkursie pn. „Piękna Wieś Opolska 2012”
Pan Reszczyński podziękował władzom miasta za dotychczasową współpracę,
przedstawiając jednocześnie prośbę własną i liderów pozostałych sołectw,
o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na dalsze upiększanie wiosek
gminnych, co może zaowocować kolejnym zdobyciem nagród na najpiękniejszą
wieś w województwie opolskim –w poprzednich latach była to „pięta Achillesowa „obecnie przy
zapewnieniu wsparcia finansowego, przy ogromnej aktywności
społeczeństwa, każda wioska ma ogromny potencjał, aby zostać „najpiękniejszą wsią
w gminie, a nawet w województwie .
• 15-16.09.2012r.- dożynki wiejskie w Kórnicy, a w dniu 16.09.2012r. dożynki
wiejskie w Żywocicach, z wieloma atrakcjami i dwudniową zabawą tanecznąnajbliższe dożynki w Dąbrówce Górnej- 29.09.2012r.
• 18.09.2012r.- przewodniczący rady i burmistrz, przed posiedzeniem Komisji
Edukacji i Kultury wręczyli listy gratulacyjne sportowcom i działaczom
sportowym, reprezentującym gminę na arenie sportowej, zaznaczając, że
można już składać na przyszły rok wnioski stypendialne
• 22.09.2012r- pchli targ, przy KDK zakończył się bezpiecznie sukcesem –
zainteresowanie mieszkańców gminy Krapkowice i spoza gminy, przewyższyło
oczekiwania organizatorów- pchli targ będzie częściej organizowany
w Krapkowicach
• 22.09.2012r- święto ziemniaka w Ściborowicach, gdzie były serwowane
wyłącznie potrawy z ziemniaków
• gmina przejęła od Metsa Tissue zadanie polegające na zaopatrzeniu firm,
domów, bloków w obrębie ulicy Opolskiej w energię elektryczną (do czasu
realizacji przyłączy przez Firmę Tauron) –zadanie udało się zrealizować
• spotkanie z zarządem związku międzygminnego „czysty region”
w Kędzierzynie - Koźlu( 11 gmin w związku) nt. gospodarowania odpadami –
do końca października br. prowadzona przez związek gospodarka odpadami
zostanie rozreklamowana wśród mieszkańców – na następnej sesje rady
przedłożona zostanie radnym stosowana informacja nt. przekazania
związkowi prowadzenie gospodarki odpadami stałymi
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złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, w związku z II naborem
wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego
na 2007-2013- dzięki dofinansowaniu jest szansa na remont
i termomodernizację obiektu hali widowiskowo-sportowej im. Piechoty
w Otmęcie – wartość 2 691 288,00 netto – dofinansowanie 1 961 948,95,
pozostała kwota , to środki własne
jutro nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą, firmą Budopap z Krapkowic ,
która wygrała przetarg na budowę sceny koncertowej w parku ”Magnolia” –
początkowo budowa planowana była na czerwiec br., jednak z przyczyn
formalnych nastąpiło opóźnienie – wykonawca na wybudowanie obiektu ma
40 dni –scena będzie w parku, zwrócona przodem w stronę ul. Kozielskiej –do
sceny zostanie doprowadzony odpowiedni przyłącz prądowy, który umożliwi
zasilanie w duże moce, aby bez problemu zasilić nagłośnienie estradowe –
wartość inwestycji 89. 949,19 brutto z czego 25 tyś zł netto zostanie
dofinansowane ze środków UE w ramach IV Osi Leader PROW na lata 20072013
25.09.2012r. – rolnicy gminy Krapkowice przekazali pomoc w postaci płodów
rolnych dla miejscowości Kocury, Malichów w Gminie Dobrodzień (12 ton
zboża, ziemniaki, materiał siewny) w związku z wystąpieniem w gminie
gradobicia – złożono ,w imieniu władz gminy Dobrodzień podziękowania dla
rolników gminy Krapkowice
od października br. dzieci i młodzież z terenu naszej gminy będą mogli
korzystać z basenu „Delfin” w ramach godzin wychowania fizycznego program został tak przygotowany, aby jak największa liczba dzieci i młodzieży
mogła korzystać z pływania –program ten pozytywnie został przyjęty przez
młodzież i nauczycieli
30.06.2012r.- na Krapkowickim „Orliku” ,przy współudziale lokalnych klubów
sportowych oraz Gminy Krapkowice, zorganizowano I Krapkowicką Olimpiadę
Sportową- imprezę zgłoszono do Konkursu ”Moje Euro 2012 na boisku Orlik „–
Krapkowice w konkursie zdobyły I miejsce .

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej tj. od 20 czerwca 2012 r. do 26 września
2012 r. przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21
radnych.
Burmistrz złożył informację nt złożonych oświadczeń majątkowych pracowników
samorządowych za 2011 rok (w załączeniu do niniejszego protokołu)
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Ad.3.
Wnioski i zapytania nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 11
porządku obrad
Pan Rożałowski- zgłosił, w imieniu mieszkańców ulicy Orkana w Krapkowicach,
wniosek w sprawie udrożnienia kanalizacji burzowej w tej ulicy
Pan Thiel - wnioskował o wystosowanie pisma do dyr. dróg wojewódzkich ze
wskazaniem przesadzenia drzew, poza pas,
niedawno przebudowanej drogi
w Gwoździcach
Pan Czapluk - kiedy nastąpi remont drogi wojewódzkiej na odcinku od Gwoździć do
Rogowa Opolskiego.
Należy przyciąć koronę drzewa orzecha włoskiego, przy skrzyżowaniu koło Banku
Spółdzielczego, gdyż wychodzi na ulicę, co może spowodować kolizję drogową
Pan Żyłka- sposób wyboru przewodniczącego komisji rady nie jest precyzyjnie
określony w statucie gminy – ostatnio był to dość duży dylemat dla komisji – może
należałoby powołać komisję, która zajęłaby się dokonaniem zmian zapisów
w statucie ?
Pan Rożałowski - nie ma potrzeby-zgodnie z interpretacją prawnika, zapis w statucie
gminy,mówi o wyborze przewodniczącego komisji przez członków danej komisji
powyższe szczegółowo omówi prawnik w pkt. 11 porządku obrad „Odpowiedzi na
wnioski i zapytania„
Ad.4
Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy
Krapkowice za I półrocze 2012 roku (w załączeniu do niniejszego protokołu)
Przewodniczący Rady Pan Rożałowski odczytał uchwałę nr 413/2012 z dnia 5
września 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (w załączeniu do protokołu).
Wszystkie komisje rady, omawiając sprawozdanie przed sesją rady, zaopiniowały
pozytywnie wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku.
Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za I półrocze br., czy budżet gminy zostanie
tak zamknięty jak planowaliśmy ?
Skarbnik Miasta Pan Patej – sytuacja finansowa jest nieco lepsza od planowanej
pierwotnie - planuje się że zadłużenie będzie niższe i wyniesie18 795.856,00 zł. –
wskaźniki poprawią się, a wpływy też są o wiele lepsze – w lipcu br. wpłynęło do
kasy urzędu ok.2 mln. zł., jako podatek od Firmy Metsa Tissue .
Pan Małkiewicz- wydatki za I półrocze br., w niektórych rozdziałach w oświacie, są
bardzo duże- czy do końca roku starczy środków ?
Pan Patej – nie ma obawy, aby środków zabrakło do końca roku –w większości
środki zostały już rozdysponowane na statutowe zadania oświatowe .
Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy za I półr.2012 r.
przyjęto jednomyślnie, do zatwierdzającej wiadomości – głosowało 21 radnych.
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Ad.5.
Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2012 r. (w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Informacje przyjęto jednomyślnie ,do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21
radnych.
Ad.6.
Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice w I półroczu 2012 roku (informacje: Policji, Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej w załączeniu do niniejszego protokołu).
Informacje na powyższe przedłożyli: Komendant Powiatowy Policji Pan Przemysław
Ilnicki, Komendant Straży Pożarnej Pan Marek Kucharski, Komendant Straży
Miejskiej Pan Mirosław Gorzolnik.
Pan Żyłka - czy wolne wakaty w Policji Krapkowickiej w najbliższym czasie zostaną
zapełnione ?
Komendant Policji Pan Ilnicki - trudno powiedzieć, że sytuacja odnośnie
zatrudnienia w krapkowickiej policji zmieni się na lepsze – nawet jeżeli chęć do pracy
w policji w tym roku wyrazi kilka osób, to najpierw będą musieli przejść odpowiednie
szkolenie , a pracę czynną rozpocząć będą mogli dopiero pod koniec przyszłego
roku – ogólnie nie ma chętnych do pracy w policji – podejmujemy różne działania,
aby zachęcić do pracy w policji, wspólnie z Urzędem Pracy chcemy zorganizować
spotkanie informacyjne nt. procedur, jakie należy spełnić ubiegając się o przyjęcie do
policji – zainteresowani zostaną poinformowani jak wygląda służba w
poszczególnych wydziałach na różnych stanowiskach, jak kształtują się zarobki, kto
może zostać policjantem
Pan Żyłka – ostatnio bardzo niebezpiecznie jest na Placu Gagarina- grupy młodych
ludzi pod wpływem alkoholu atakują przechodniów, dewastują mienie gminne -czy
policja prowadzi działania w kwestii wyeliminowania powyższego?
Pan Ilnicki - ustaliliśmy Plac Gagarina i teren przejścia z ulicy Żeromskiego na
Plan Eichendorffa, jako newralgiczne, najbardziej niebezpieczne- tu kierowane są
patrole – ostatnio ściągamy siły prewencyjne z Opola- wszyscy są legitymowani
karani mandatami – najlepszym rozwiązaniem jednak byłby monitoring w tych
miejscach, ale to rozwiąże sprawę w ten sposób, że przeniosą się w inne miejsca .
Pan Gut- ostatnio jest problem z wjazdem z ulicy Opolskiej w ulicę Kolejową –
zrobiono sobie parking na rozwidleniu tych ulic- wskazany patrol celem rozwiązania
tego problemu.
Pan Ilnicki – w zadaniach doraźnych uwzględnimy to, chociaż jeszcze raz
podkreślę, że te służby które mamy muszą być najpierw kierowane na drogi krajowe
i autostrady -spore problemy kadrowe uniemożliwiają wysyłanie patroli na drogi
lokalne - 20 policjantów, to cala nasza obsada, dodatkowe pieniądze, jakie
otrzymaliśmy ostatnio od gminy, pozwoliły na dodatkowe patrole, wspólnie ze strażą
miejską , w miejsca najbardziej newralgiczne – dodatkowe pieniądze bardzo
wspomagają działania policjantów i dlatego prośba o dalsze wsparcie finansowe.
Pan Thiel – zachodzi potrzeba patrolowania w godzinach wieczornych, również dróg
wiejskich, boisk sportowych – w Dąbrówce Górnej ulica Strategiczna ostatnio bardzo
niebezpieczna -pijani kierowcy kierują w samochodami )
Komendant Straży Miejskiej Pan Gorzolnik - staramy się wspierać działania
policji, wspólnie interweniując w wielu zdarzeniach, staramy się, aby ta współpraca
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była doba, chociaż ostatnio interwencje nasze ogranicza psujący się samochód
służbowy - należy rozważyć ,czy samochód poddajemy generalnemu remontowi, czy
kupujemy nowy samochód.
Pan Brzozowski- czy fotoradar ustawiany w mieście, będzie też przenoszony na
teren wiejski
Pan Gorzolnik – jestem po rozmowach z osobą z województwa, zajmującą się
projektami – w czwartek projekty trafią do zatwierdzenia, zostaną ustawione znaki
drogowe na drogach i wówczas będziemy mogli prowadzić kontrole .
Pani Janocha- należy zgłosić wnioski do inspektora nadzoru budowlanego
w sprawie nieruchomości grożących katastrofą budowlaną – posesje znajdują się
w Żużeli : ul. Osiedlowa 56 i ul. Krapkowicka 38
Pan Tomala -należy uporządkować sprawę materiałów ,jakie wykorzystują strażacy
OSP przy katastrofach drogowych – na zużyte 4 worki sorbentu ,OSP w Kórnicy
zwrócono tylko 1 worek
Komendant Straży Pożarnej Pan Kucharski - z zarządem autostrad nie ma
problemu – zwracają nam każdy materiał ,jaki zostanie zużyty przy katastrofie na
autostradzie, gorzej przedstawia się współpraca z zarządem dróg wojewódzkich –tu
jest konflikt – zarząd dróg woj. nie zwraca nam materiału, jaki zużywają strażacy przy
katastrofach na drogach wojewódzkich
Pan Brzozowski – czy sytuacja budżetowa krapkowickiej straży pożarnej jest na
dobrym poziomie
Pan Kucharski- w Krapkowicach póki co nie ma wymagalnych zobowiązań i dzięki
wsparciu starostwa, wszystko raczej na bieżąco jest płacone- jeżeli do końca roku
nie stanie się nic „groźnego „,to budżet zostanie zamknięty na zero .
Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Krapkowice,
przedstawione przez Komendanta Policji, Komendanta Straży Pożarnej
i Komendanta Straży Miejskiej , radni przyjęli jednomyślnie do zatwierdzającej
wiadomości – głosowało 21 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach .
Ad.7.
Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym
2011/2012 z uwzględnieniem przygotowania placówek do rozpoczęcia roku
szkolnego (w załączeniu do niniejszego protokołu)
Informację powyższą przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości –
głosowało 21 radnych.
Ad.8.
Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2012
roku (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości –
głosowało 21 radnych.
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Ad.9.
Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
Projekt uchwały 1 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze przetargu – uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych
-UCHWAŁA Nr XIV/199/2012
Projekt uchwały Nr 2- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych -UCHWAŁA
Nr XIV/200/2012
Projekt uchwały Nr 3- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości niezabudowanej – uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21
radnych – UCHWAŁA Nr XIV/201/2012
Projekt uchwały Nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego- uchwała przeszła
jednomyślnie – głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIV/202/2012
Projekt uchwały Nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas
nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umówuchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr
XIV/203/2012
Projekt uchwały Nr 6- w sprawie nadania nazw ulic uchwała przeszła jednomyślniegłosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIV/204/2012
Projekt uchwały Nr 7- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice.
Pan Rożałowski- kiedy zostanie przekazany teren pod powiększenie cmentarza
parafialnego w Otmęcie i szacunkowo, ile to będzie dodatkowych
miejsc
grzebalnych –uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych –UCHWAŁA
Nr XIV/205/2012
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura - nastąpi to w przyszłym roku (pod koniec 2013
roku), gdy minie umowa dzierżawy z Panem Michną, właścicielem hurtowni
materiałów budowlanych – po przejęciu działki, teren zostanie przystosowany pod
cmentarz i zostanie oddzielony od domów mieszkalnych murem i dodatkowo pasem
zieleni – w zamian za działkę przy cmentarzu, Pan Michna otrzyma w dzierżawę
działkę, usytuowana niedaleko Hali Sportowej w Otmęcie.
Pan Rożałowski – zaznaczył, że zostanie ustalony termin posiedzenia komisji
wyjazdowej, na którym radni dokonają wizji lokalnej m.in. zaproponowanego terenu
pod poszerzenie cmentarza parafialnego w Otmęcie i terenu pod nowy cmentarz
komunalny w Krapkowicach.
Projekt uchwały Nr 8- w sprawie podziału gminy Krapkowice na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych – UCHWAŁA
Nr XIV/206/2012
Projekt uchwały Nr 9- w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie
Krapkowice.- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr
XIV/207/2012
Projekt uchwały Nr 11- w sprawie nadania odznaki honorowej „ Zasłużony dla
Miasta i Gminy Krapkowice”- uchwala przeszła jednomyślnie -głosowało 21 radnych
– UCHWAŁA Nr XIV/208/2012
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Projekt uchwały Nr 12- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/460/2006 Rady
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr
XIV/209/2012
Projekty uchwał z zakresu budżetu i finansów szczegółowo omówiono na
posiedzeniach komisji , przed sesją rady, w dniach 18,19,20-września 2012r
Na zgłoszone pytania, odpowiedzi udzielili: Burmistrz Pan Kasiura, Skarbnik Pan
Patej .
Projekt uchwały Nr 13 - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012
rok
-uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych -UCHWAŁA
Nr XIV/210/2012
Projekt uchwały Nr 14- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała
przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych -UCHWAŁA NR XIV/211/2012
Pan Rożałowski- czy zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaną
spełnione wszystkie wskaźniki, tak abyśmy mogli uchwalić budżet na 2014 rok ?
Skarbnik Pan Patej – wskaźniki te są spełnione-oczywiście do 2014 roku ,musimy tak
prowadzić finanse ,aby one nadal były spełnione-poziom naszego zadłużenia może
ulec zmniejszeniu o 1,8 mln.zł.- mamy podpisaną umowę z bankiem na zaciągnięcie
kredytu na kwotę 3,8 mln.zl.-w wyniku tej operacji, 3 mln.zł. zostaną sprzedane
Spółce „Wodociągi i Kanalizacja”
Projekt uchwały Nr 15- w sprawie udzielenia pomocy finansowej- uchwała przeszła
jednomyślnie –głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIV/212/2012
Burmistrz Pan Kasiura – wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy złożył Prezes
Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – wniosek dotyczy kwoty 10
tyś.zł.
na sfinalizowanie
planowanego zakupu niezbędnego wyposażenia
medycznego - zakupiony sprzęt ułatwi również naszym mieszkańcom dostęp do
wysokiej jakości świadczeń medycznych –na zakupionym sprzęcie zostanie
umieszczona informacja o współfinansowaniu – zgodnie z art.216 ust.2 pkt.5
ustawy o finansach publicznych udzielenie takiej pomocy wymaga zgody rady
Projekt uchwały Nr 16 - w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla
stowarzyszenia OSP w Dąbrówce Górnej- jednomyślnie- uchwała przeszła
jednomyślnie- głosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XIV/213/2012
Projekt uchwały Nr 17- w sprawie emisji obligacji komunalnych- uchwała przeszła
jednomyślnie – głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIV/214/2012
Pan Rożałowski jakie mamy zapewnienie, że wyemitowane obligacje nie
spowodują większego zadłużenia niż gmina posiada?
Pan Patej - w tym roku planujemy sprzedać obligacji na 3 mln.zł.,i tą kwotą
sprzedać majątek Spółce WiK’, co z kolei spółka tą kwotę przekaże gminie- spółka
będzie dokapitalizowana i będzie wiarygodna dla banków przy zaciąganiu kredytów
na inwestycje kanalizacyjne –tegoroczny dług gminy będzie mniejszy o 3 mln. zł.
niż dług na koniec roku 2011; w roku 2013 wyemitowane będą obligacje na kwotę
8 mln.zł. –uzyskana kwota pozwoli na częściową spłatę zaciągniętych kredytów i
częściowo na uchwalone do realizacji inwestycje( przebudowa hali sportowej ,
cmentarz i budowa ul. Kopernika w Steblowie)- emisja obligacji komunalnych stanowi
alternatywną do najbardziej tradycyjnych w Polsce (kredyt, pożyczka) form
pozyskania zwrotnych środków finansowych –jest to forma bardziej elastyczna od
kredytu czy też pożyczki ,w szczególności biorąc pod uwagę termin zwrotu
pożyczonych środków- wykup obligacji charakteryzuje się dość długim okresem
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karencji zwrotu środków - po podjęciu uchwały przez radnych ,wniosek o wydanie
opinii o możliwości wykupi obligacji musi być skierowany do RIO – równocześnie
zostanie wszczęta procedura, mająca na celu wyłonienie agenta emisji czyli
podmiotu odpowiedzialnego za organizację ,obsługę oraz płynność emisji.
Pan Brzozowski – jaką mamy gwarancję, że sprzedając majątek spółce WiK ,ta nie
podniesie drastycznie ceny wody i ceny za ścieki w przyszłym roku ?
Pan Patej – to jest skalkulowane już w tegorocznych podwyżkach ,co miało miejsce
w lutym 2012 r.
Projekt uchwały Nr 18- w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy
Krapkowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposobu jej rozliczania – uchwala przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XIV/215/2012
Burmistrz Pan Kasiura – spotkanie z rolnikami naszej gminy pozwoliło mi na ocenę,
że spółki istnieją i chcą działać nadal, ale aby to dalej było możliwe oczekują na
wsparcie finansowe- członkowie spółki wodnej uregulowali, łącznie z zaległościami
składki (10 tys.zł.), co pozwoliło również na wystąpienie do wojewody o
dofinansowanie - dofinansowanie takie spółki wodne otrzymały nieco niższe niż
zakładano (1200 zł.) - aby spółki nadal istniały i wykonywały zadania w większym
zakresie, aby cieki były udrażnianie i przebudowywane należy im pomóc i o to
wnioskowałem.
Projekt uchwały Nr 19- w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr
XI/158/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dot. ustalenia stawek opłat na cmentarzu
komunalnym w Krapkowicach - uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 21
radnych –UCHWAŁA Nr XIV/216/ 2012
Projekt uchwały Nr 20- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości –uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych – UCHWAŁA
Nr XIV/217/2012
Projekt uchwały Nr 21- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej.-uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 21 radnych
– UCHWAŁA Nr XIV/218/2012
Projekt uchwały Nr 22- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XIV/219/2012
Projekt uchwały Nr 23- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/194/2012 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 20.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta
i gminy Krapkowice – uchwała przeszła przy głosach: 19.”za”, 1 „przeciwko”,
1 „wstrzymujący”- głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XIV/220/2012
Pan Bryś- czy jest potrzeba wyznaczania w budżecie kolejnych, dość znacznych
pieniędzy na sterylizację zwierząt
Za-ca Burmistrza Pan Haraf- wyznaczona kwota 20 tyś. zł. była niewystarczająca
- zabrakło pieniędzy na dalszą sterylizację i przetrzymywanie zwierząt – jest dość
dużo wniosków na sterylizację kotów od osób prywatnych ,które zaopiekowały się
bezdomnymi kotami – gmina zrezygnowała ze schroniska w Kędzierzynie -Koźlu, ze
względu na zbyt wysokie koszty – miesięcznie 30 tyś.zł.- doba za utrzymanie psa
m.in. do momentu jego adopcji kosztowała 350 zł.-wcześniej wolą radnych było aby
wyznaczyć środki w budżecie na sterylizację i przetrzymywanie zwierząt
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Ad.10.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad
udzielili:

Naczelnik Wydz. GKI Pan Krajewski
–- na skrzyżowaniu ulic Orkan i Staszica, studzienka bezprawnie została podłączona
do kanalizacji sanitarnej- po badaniach, spółka WiK” odłączyła ją i została tylko
studzienka chłonna ,która nie jest w stanie przerobić obwitych ilości wody- należałoby
przerobić całkowicie odcinek drogi od Orkana w kierunku cmentarza – jest to dość
duży koszt - planujemy to zadanie rozpocząć na początku roku 2013
- przesadzanie drzew poza pas nowo wybudowanej drogi w Gwoździcach jest
w trakcie
-było kilka spotkań z zarządem dróg wojewódzkich odnośnie remontu drogi
wojewódzkiej na odcinku Gwoździce –Rogów – niestety póki co województwo, ze
względu na okrojony budżet, będzie wykonywało tylko remonty na drożność i
przejezdność drogi- z naszej strony będziemy ponawiać monity o remont tej drogi
- korona drzewa orzecha włoskiego. przy drodze koło Banku Śląskiego, zostanie
przycięta w najbliższych dniach
Radca Prawny Pani Tomaszewska - treść zapisu w statucie gminy jasno określa
wybór przewodniczącego komisji rady i zastępcy- wybierają ich członkowie danych
komisji - rada dokonuje tylko wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej i określa
składy osobowe komisji ,co określa również ustawa samorządowa
Ad.11.
Wolne wnioski i zapytania.

Pani Janocha – należy przenieść znak” ustąp pierwszeństwa przejazdu” z środka
chodnika przy ul. Leśnej w Żużeli-utrudnia przechodzenie i przejazd wózkiem –
uzupełnić oświetlenie przy posesji nr 20 w Żużeli
Pan Gut- należy wystosować, poprzez Burmistrza, apel do Marszałka Województwa
Opolskiego o niestosowanie kas fiskalnych na festynach, jarmarkach ,wszelkich
imprezach charytatywnych
Pan Bryś- należy zamontować lustro na skrzyżowaniu ulic Józefa -Łąkowej i
Kozielskiej w Żywocicach – wniosek od kilku lat ponawiany .
Pan Rożałowski - należy uporządkować skwer przy rogu ulic Szkolnej i Prudnickiej
(koło Banku Śląskiego) ,poprzez zasadzenie kilku ozdobnych krzewów , może azalie
rododendrony
Pan Haraf- skwer zostanie uporządkowany w następnym tygodniu – jest
przygotowana koncepcja zagospodarowania – przygotowała ją osoba odbywająca
staż w naszym urzędzie .
Pan Czulak- należy uzupełnić oświetlenie (3 lampy) w okolicy firmy „Test” – firmę
remontującą obiekt ZOZ przy ul. Szkolnej należy zobowiązać do uporządkowania
terenu ( teren zaśmiecany )
Przewodniczący Rady Pan Rożałowski odczytał, poddając pod głosowanie projekt
uchwały nr 10
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w
Krapkowicach– uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 20 radnych –UCHWAŁA
Nr XIV/221/2012 .
Pani Krystyna Chudala zrzekła się mandatu radnej w związku z objęciem funkcji
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
Uchwała o wygaśnięciu mandatu zostanie przesłana do Delegatury Biura
Wyborczego w Opolu.
11

O wstąpienie na wakujący mandat radnej poinformowany zostanie kandydat z tej
samej listy, który w wyborach uzyskał najwyższą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.
Na listopadowej sesji, o ile ten kandydat wyrazi zgodę na objęcie mandatu radnego,
zostanie podjęta stosowna uchwała, łącznie ze ślubowaniem nowego radnego.
Przewodniczący, radni, kierownictwo urzędu, złożyli Pani Krystynie Chudala
podziękowania za 2 letnie, wzorowe sprawowanie mandatu radnej Rady Miejskiej
w Krapkowicach.
Przewodniczący zakończył XIV obrady Rady Miejskiej w Krapkowicach
Protokołowała: Sylwia Marzec-Bąk
Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a):
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Sylwia Marzec-Bąk - Biuro Rady Miejskiej
2012-10-09
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