Protokół Nr XVIII /2013
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 13 lutego 2013 rok

Ad.1. Sprawy regulaminowe
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu
Kultury, ul. Prudnicka 7.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 17oo
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym
– od 28 grudnia 2012 r. do 13 lutego 2013 r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12
porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok.
5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 rok
7. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych Gminy Krapkowice na 2013 rok.
8. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2013 rok.
9. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości.
10. Zmiana sieci placówek oświatowych. Zapoznanie z wynikami konsultacji społecznych
w związku z tworzeniem zespołów szkolno- przedszkolnych w Gminie Krapkowice
11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

Otwarcia XIVIII 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 w dniu 28 grudnia 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.
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Ad.2.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 28 grudnia
2012r. do 13 lutego 2013r. przedłożył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura
- 29.12.2012r.- Walne Zebranie OSP w Kórnicy
-05.01.2013r.- Walne Zebranie OSP w Pietnej – omówiono również organizację
tegorocznych dożynek gminnych - w tym roku odbędą się w Pietnej w dniach 24-25
sierpnia 2013r. i będą połączone z obchodami 10- lecia partnerstwa pomiędzy
miejscowościami Pietna - Mittelhof
-10.01.2013r.- spotkanie z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nt. wykonania dokumentacji dróg gminnych, publicznych na terenie węzła Dąbrówka
Górna - Katowicka Strefa zobowiązała się do zapłacenia za wykonanie dokumentacji
i podziału tych dróg pod warunkiem przyjęcia dróg w planie finansowym do realizacji
w latach 2014-2016,aby w trakcie rozmów z inwestorami mieli oni zapewnienie, że
teren będzie uzbrojony w podstawową infrastrukturę
- 13.01.2013r.- po raz 21 Orkiestra Świątecznej Pomocy - sztab w KDK, zbieranie
pieniędzy dla dzieci i seniorów, występy zespołów muzycznych, światełko do nieba - w
tym roku zebrano ponad 30 tyś.zł.
-14.01.2013r.-Koncert Kolęd w Kościele p/w NMP w Otmęcie z udziałem m.in. Chóru
„Krappitzen„ z Krapkowic- Otmętu
- 26.01.2013r. -jednodniowy wyjazd mieszkańców Krapkowic na narty do Lipowych –
Lazni, organizatorem którego był UMiG Krapkowice
- 27.01.2013r.- msza św. W Kościele pw. NMP w Otmęcie w intencji ofiar Tragedii
Górnośląskiej - intencja mszalna za tragicznie zmarłych ks. H. Dembczaka, siostry
zakonne, wszystkich pomordowanych mieszkańców Parafii Otmęt w styczniu 1945
roku- złożenie kwiatów pod pomnikiem
- 27.01.2013r.- Gala Wiedeńska -koncert karnawałowy w KDK - występ Wiesława
Ochmana i jego przyjaciół
- 27.01.2013r- XII Turniej Piłki Nożnej LZS o Puchar Burmistrza- zawody na Hali
Sportowej w Otmęcie
-28.01.2013r.- indywidualne zawody w tenisie stołowym na Hali Sportowej
w Żywocicach
- 28.01.2013r.- podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na
przebudowę Hali Sportowej w Otmęcie - ogólna kwota remontu 3,3 mln.zł., w tym na 2
mln. zł. zadanie będzie dofinansowane -dofinansowanie projektu remontu Hali
Sportowej w Otmęcie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Opolskiego na lata 2007-2013 - gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach
tego programu - wykonane będą roboty budowlano - termomodernizacyjne
(ocieplenie ścian, dachu, zakup i montaż stolarki drzwiowej i okiennej)
- 30.01.2013r.- spotkanie na Hali Sportowej w Otmęcie podsumowujące Jarmark
Bożonarodzeniowy 2012r.,dyskusja nt. organizacji następnego jarmarku, jego
uatrakcyjnienia, ustalenia daty i godziny
- 31.01.2013rt- spotkanie z sołtysami m.in. nt. działalności Spółek Wodnych,
organizacji dożynek gminnych, wprowadzenia w życie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy - w każdym sołectwie będzie organizowane
spotkanie nt. nowej gospodarki odpadami stałymi -takie spotkania będą również
w mieście
- 02.02.2013r.- wizja lokalna przy udziale prezesa PZW Opole, Burmistrza oraz
wędkarzy zaangażowanych w prace porządkowe wokół jeziorka „Gold”
w Krapkowicach- celem spotkania było sprawdzenie wykonanych prac, które zakłada
projekt zagospodarowania, realizowany przez Koło Otmęt, wokół akwenu, dzięki
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dofinansowaniu zewnętrznemu pozyskanemu za pośrednictwem LGD Kraina Św.
Anny- wizyta podyktowana protestem mieszkańców odnośnie wycinki drzew – nie
wykryto niezgodności formalnych w przedmiotowej sprawie .
- 02.02.2013r.- Bal Rolników, po raz pierwszy na Hali Sportowej w Żywocicach –
organizatorem balu była Rada Sołecka Żywocice z sołtysem-jest to przykład
wykorzystania obiektu dla potrzeb społeczności lokalnej
- 05.02.2013r. - wręczenie stypendiów przyznanych młodym sportowcom i działaczom
sportowym
-09.02.2013r.- Wodzenie Niedźwiedzia, organizowane jak co roku przez OSP
w Steblowie oraz Zabicie i Pogrzebanie Basa z zabawą - tutejsza tradycja i kultura
- spotkanie z firmami zajmującymi się utrzymaniem dróg w okresie zimy - rok bardzo
trudny pod względem finansowym i aury – na 350 tyś. zł. zaplanowanych w
tegorocznym budżecie na zimowe utrzymanie dróg w gminie wydatkowano już 200
tyś.zł. .- firma wyłoniona przetargiem do utrzymania dróg w okresie zimowym bez
zarzutu - wspólnie z Wydz. GKI ustalają gdzie należy podjąć akcję, gdzie odśnieżyć,
gdzie posypać
- rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej- od 1 marca br. podpisanie
umowy na 2 lata ; rozstrzygnięto przetargi na ubezpieczenie majątku gminnego i OSP
- trwa procedura przetargowa na remonty cząstkowe dróg, utrzymanie zieleni
w mieście, obsługę biurową urzędu miejskiego
Dyr.KDK Pan Bernat przedstawił Kalendarz imprez kulturalnych, na najbliższe dni,
organizowane przez dom kultury m.in. spotkanie z podróżnikiem Andrzejem
Małkiewiczem, spotkanie z Kryszakiem, Krapkowicki Dzień Kobiet .
Burmistrz Pan Kasiura – inicjatorem Krapkowickiego Dnia Kobiet jest Wydział PiRG
Urzędu MiG w Krapkowicach- impreza organizowana będzie w KDK - będzie dużo
atrakcji, dużo niespodzianek dla kobiet
Pan Kasiura poinformował, że w dniu 7 stycznia 2013 r. rozstrzygnięto Konkurs
”Świąteczna dekoracja w Mieście i Gminie Krapkowice 2012/2013” - do konkursu
zgłoszono 4 posesje - wszystkie posesje nagrodzono .
Przewodniczący Rady Pan Witold Rożałowski wspólnie z Burmistrzem Krapkowic
Panem Kasiurą wręczyli uczestnikom konkursu „Świąteczna dekoracja w Mieście
i Gminie Krapkowice 2012/2013”. listy gratulacyjne z nagrodami
Nagrodę specjalną honorową otrzymali Państwo Eleonora i Henryk Jaschik – za
długoletnią promocję miasta Krapkowice oraz wyjątkową dekorację świąteczną
Kolejne nagrody otrzymali : Pan Teodor Schneider z Kórnicy - I miejsce, Pani Izabela
Thiel z Gwoździc - II miejsce, Pan Józef Kołodziejski z Kórnicy - III miejsce,
Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności za okres od 28 grudnia 2012r.
do 13 lutego 2013r. przyjęto do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie głosowało 21 radnych .
Ad.3.
Wnioski i zapytania nie związane z tematami obrad – odpowiedzi w pkt.
12 porządku obrad
Pan Unsner - mieszkańcy Żużeli obawiają się, że przedszkole w tej miejscowości
będzie zlikwidowane- jeżeli tak, to do jakiego przedszkola mają zapisywać dzieci na
następny rok ?
Pan Thiel - jakie konsekwencje poniosła osoba, którą przyłapano na wyrzucaniu
śmieci na nielegalnym wysypisku w Rogowie Opolskim ?
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Ad.4.5.6.
Przyjęcie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok; Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.
Programy przyjęto poprzez podjęcie kolejno uchwał:
Projekt uchwały Nr 1 - w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 stanowiącego część składową
strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na 2011-2015uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr
XVIII/256/2013
Projekt uchwały Nr 2- w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na 2013 rok - uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało 21 radnych –
UCHWAŁA Nr XVIII/257/2013
Projekt uchwały Nr 3 – w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na 2013 rok, stanowiącego część składową strategii
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2011-2015uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr
XIVIII/258/2013
Ad.7.
Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych i sportowych
Gminy
Krapkowice na 2013 rok (w załączeniu do niniejszego protokołu)
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 21
radnych .
Pan Rożałowski - imprezy sportowe organizowane są dwutorowo - te same imprezy
organizuje jednocześnie OSiR i Wydz. OST – w przyszłości należy organizację
imprezy oddać jednostce, która mają wykazaną w zakresie swoich obowiązków
Pan Kasiura - wymagane jest ujednolicenie imprez sportowych jak również
kulturalnych - wszyscy którzy będą organizowali jakąkolwiek imprezę kulturalną,
sportową czy też promocyjną powinni opracować wspólny kalendarz na cały rok,
zaznaczając kto jest organizatorem, chociaż dla mieszkańca ważna jest impreza, a nie
kto ją zorganizował.
Ad.8.
Przyjęcie do realizacji Planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice
na 2013 rok (w załączeniu do niniejszego protokołu)
Plan zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2013 rok (inwestycje drogowe,
remonty w placówkach oświatowych) przyjęto do zatwierdzającej wiadomości przy
1 głosie wstrzymującym, w wyniku głosowania, do zatwierdzającej wiadomościgłosowało 21 radnych.
Ad.9.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości (w załączeniu do niniejszego protokołu)
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości-głosowało 21
radnych.
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Ad.10.
Zmiana sieci placówek oświatowych. Zapoznanie z wynikami konsultacji
społecznych w związku z tworzeniem zespołów szkolno- przedszkolnych Gminy
Krapkowice (w załączeniu do niniejszego protokołu)
Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości przy 1 głosie wstrzymującym –
głosowało 21 radnych
Ad.11.
Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski przedstawił pakiet projektów uchwał ,
odczytał, kolejno poddając pod głosowanie
Burmistrz Pan Kasiura - wnioskował o wycofanie projektu uchwały nr 25 w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony i odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy .
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek - wniosek przeszedł
jednomyślnie - głosowało 21 radnych
Projekt uchwały Nr4 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na lata 2013-2017- uchwała przeszła
jednomyślnie- glosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XVIII/259 /2013
Projekt uchwały Nr 5 - w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży
wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice-uchwała przeszła
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XVIII/ 260 /2013
Projekt uchwały Nr 6 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą
krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego .-uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21
radnych-UCHWAŁA Nr XVIII/261/2013
Projekt uchwały Nr 7- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie Osiedla „Sady
- uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr
XVIII/262/2013
Projekt uchwały Nr 8 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice.- uchwała przeszła
jednomyślnie- glosowało 21 radnych -UCHWAŁA Nr XVIII/263/2013
Projekt uchwały Nr 9 - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości i obciążenia
nieruchomości służebnością gruntową- uchwała przeszła jednomyślnie- UCHWAŁA
Nr XVIII/264/2013
Projekt uchwały Nr 10 - w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości-uchwała
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XVIII/265/2013
Projekt uchwały Nr 11 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości –uchwała przeszła jednomyślnie –glosowało 21 radnych - UCHWAŁA
Nr XVIII/266/2013
Projekt uchwały Nr 12 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 21 radnych –UCHWAŁA
Nr XVIII/267/2013
Projekt uchwały Nr 13 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości niezabudowanej –uchwała przeszła jednomyślniegłosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XVIII/268/2013
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Projekt uchwały Nr 14 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XVIII/ 269/2013
Projekt uchwały Nr 15 -w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała
przeszła jednomyślnie - glosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XVIII/270/2013
Projekt uchwały Nr 16 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie
gminy Krapkowice
środków stanowiących fundusz sołecki –uchwała przeszła
jednomyślnie – UCHWAŁA Nr XVIII/271/2013
Pan Brzozowski - czy fundusz sołecki wyodrębniony w budżecie na 2012 rok został
w 100 % wykorzystany
Skarbnik Pan Patej – na plan 168 tyś.zł. wykonanie wyniosło ok. 158 tyś.zł.
Projekt uchwały Nr 17- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Krapkowice
Pan Rożałowski- uchwala ta, to akt prawa miejscowego-regulamin skomplikowany odbyło się 5 spotkań komisyjnych na których zgłoszono w 13 punktach najistotniejsze
kwestie- odbyły się konsultacje społeczne, w trakcie których zgłoszono wnioski m.in.
Stowarzyszenie „Cis” –wszystkie wnioski zostały uwzględnione – odpowiadamy
przed mieszkańcami za całokształt uchwały - mieliśmy istotne uwagi, które
w dzisiejszym regulaminie zostały uwzględnione –ceny ustalone na średnim poziomiejest to kwota szacunkowa, nie jest ostateczna i może być niższą – od 1 lipca br.
zobaczymy jak to będzie funkcjonować - temat trudny w całym kraju i budzi wiele
kontrowersji - gmina stanie się właścicielem wszystkich odpadów na naszym tereniena pewno będzie drożej, ale będziemy stali na straży, aby nie była ona najwyższą
Pan Czapluk - w wersji pierwotnej projekt uchwały zawierał na początku punkty 3,4,5
określające m.in. wywóz odpadów gabarytowych, odbiór odpadów dla budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych, w aktualnym projekcie nie ma tych punktów należy również przeprowadzić spotkania na wioskach i szczegółowo omówić
regulamin
Pani Sarnowska - po skonsultowaniu się z gminami wchodzącymi w skład Związku
Czysty Region odnośnie ścieżki legislacyjnej, pkt. 3, 4, 5 zostały wykreślone, gdyż te
definicje zostały zastrzeżone w nadzorze- w pozostałych zapisach regulaminu te
definicje pojawiają się - terminy i miejsca spotkań wiejskich są jeszcze uzgadniane z
sołtysami - wszyscy, łącznie z przedstawicielami Związku Czysty Region otrzymają
zawiadomienia o organizowanych spotkaniach - informacje ukażą się również na
tablicach ogłoszeń
Pani Piętka - przewiduje się docelowo 15 punktów selektywnego odbierania odpadów
-czy taki punkt będzie również w Krapkowicach ?
Pani Sarnowska – czekamy na zatwierdzenie miejscowego planu przestrzennego
zagospodarowania w rejonie byłych zakładów przemysłu skórzanego w Otmęcie - w
tym rejonie przewiduje się punkt selektywnego odbioru odpadów.
Pan Haraf –czynimy starania, aby punkt selektywnego odbioru odpadów powstał
w Krapkowicach jak najszybciej –wystąpimy do związku „czysty region” o wskazanie
takiego punktu.
Pan Bryś- czy dzisiaj musimy podejmować uchwałę ,może wcześniej przeprowadzić
konsultacje z sołtysami
Pani Sarnowska - konsultacje były przeprowadzone -zostały zgłoszone tylko dwa
wnioski, które zostały wprowadzone do uchwały – wszystkie uwagi radnych również
zostały wzięte pod uwagę przy konstrukcji projektu
Pan Żyłka - przedstawiony dzisiaj regulamin utrzymania czystości i porządku jest
dopracowany, zawiera wszystkie zgłoszone przez radnych wnioski, również opinie
i uwagi po konsultacji regulaminu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
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podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego- uchwałę należy dzisiaj
przyjąć . Pan Żyłka podziękował Pani Sarnowskiej Naczelnik Wydz. GGR za
współpracę przy opracowywaniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
Krapkowice.
Pan Rożałowski – należy skierować apel do mieszkańców o wywiązywanie się
z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – zasadna jest
edukacja na spotkaniach – do skrzynek mieszkańców powinny trafić ulotki – na
wszystkie nurtujące mieszkańców pytania pracownicy związku, urzędu, powinni
udzielać odpowiedzi -dzisiaj powinniśmy podjąć uchwałę,- w trakcie realizacji możemy
zawsze wprowadzać zmiany
Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – uchwała przeszła przy
1 glosie wstrzymującym – glosowało 21 radnych – UCHWAŁA Nr XVIII/272/2013
Burmistrz Pan Kasiura – podziękował radnym za wspólną pracę nad regulaminem –
regulamin nie jest idealnym – jest optymalny- w trakcie może być wprowadzone
jeszcze wiele korekt, ale podjęcie dzisiaj uchwały, to podjęcie już działań do jego
wprowadzenia w życie
Przewodniczący Pan Rożałowski ogłosił 5 min. przerwę w obradach .
Po przerwie.
Burmistrz Pan Kasiura- powiedział: zapoznałem się z etapem legislacyjnym projektu
uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krapkowice- projekt uchwały poddany został
konsultacji społecznej – konsultacja powinna odbywać się do dnia dzisiejszego do
godz. 2400-- podjęcie w tej chwili uchwały, nie zachowuje okresu konsultacji, i byłaby to
podstawa do jej uchylenia przez organ nadzoru – wnioskuję o przesunięcie tego
punktu za pkt. 13 porządku dzisiejszych obrad i następnie ogłosić przerwę do
poniedziałku do godz. 1600 i w tym dniu zakończyć sesję rady.
Przewodniczący Pan Rożałowski– wniosek zasadny – zmiana porządku obrad
o przesunięcie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Krapkowice na rok 2013”,pomiędzy punktami 13 i 14 porządku dzisiejszych
obrad .
Wniosek przyjęto jednomyślnie w wyniku glosowania – głosowało 21 radnych
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie an blok trzy projekty uchwał
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dot. wsi: Pietna , Ściborowice, Żywocice – wobec brak sprzeciwu do
tej formy glosowania , w wyniku glosowania uchwały przeszły jednomyślnie głosowało 21 radnych .
Projekt uchwały Nr 19 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna-UCHWAŁA Nr XVIII/273/2013
Projekt uchwały Nr 20 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Ściborowice -UCHWAŁA Nr XVIII/274/2013
Projekt uchwały Nr 21 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Żywocice - UCHWAŁA Nr
XVIII/275/2013
Kolejne projekty uchwal odczytane i poddane pod głosowanie to:
Projekt uchwały Nr 22 - w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
w roku 2013.- UCHWAŁA Nr XVIII/276/2013
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Pan Żyłka- z tych pieniędzy przekazanych policji, należy finansować patrole na
wskazane miejsca, szczególnie newralgiczne np. Bar Enigma w Otmęcie, Lasek
Kilińskiego w Otmęcie i Plac Gagarina w Krapkowicach .
Pan Czapluk – należy
również zwiększyć patrole w Gwoździcach –ostatnio grupy
Romów nachodzą starszych ludzi, wyłudzających pieniądze
Pan Kasiura – tematykę tę omawialiśmy na spotkaniu roboczym z Komendantem
Policji – postaramy się o włączenie do harmonogramu patroli policyjnych na
wskazane miejsca, Straż Miejska częściej będzie patrolować rejon wsi Gwoździce
Projekt uchwały Nr 23 - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.-uchwała przeszła
jednomyślnie – glosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr XVIII/277/2013
Projekt uchwały Nr 24 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Krapkowiceuchwala przeszła jednomyślnie - głosowało 21 radnych - UCHWAŁA Nr
XVIII/278/2013
Prezes Spółki „WiK” Pan Dylewicz – podjęcie uchwały wynika z ustawy - spółka
przygotowała wniosek, który został poddany przez Burmistrza weryfikacji, a następnie
przedłożony na sesje – wskazane ceny za wodę i odprowadzanie ścieków są na
poziomie zeszłorocznym
Projekt uchwały Nr 26- w sprawie wyrażenia opinii dot. Regulaminu organizacyjnego
KDK w Krapkowicach - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 21 radnych UCHWAŁA Nr XVIII/279/2013
Ad.12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad udzielili :
Pani Myśluk Naczelnik Wydz. Oświaty – rozpoczęły się nabory do przedszkoli
i rodzice powinni składać wnioski o zapisywanie dzieci do przedszkola w Żywocicach
(placówka w Żużeli jest filią przedszkola w Żywocicach) –nie przewiduje się likwidacji
placówki w Żużeli
Burmistrz Pan Kasiura - odbyły się spotkania, konsultacje społeczne i odstępujemy od
połączenia w zespoły szkolno przedszkolne - była propozycja przejęcia placówki
przez Stowarzyszenie Szkoły w Żużeli, ale nie było z ich strony zgody - zostaje tak
jak było .
Komendant Straży Miejskiej Pan Gorzolnik - reakcja była natychmiastowa na
interwencję dot. wysypania odpadów na dzikie wysypisko w Rogowie Opolskim –
ustalono personalia osoby-osoba ta została ukarana mandatem 100 zł. i nakazano jej
uprzątnięcie miejsca, które zaśmieciła
Ad.13.
Wolne wnioski i zapytania.
Pan Gut
- wnioskował ponownie o zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej - ulica Piastowska
(koło Firmy” ROBERTO” – studzienka nadal nie jest naprawiona –pozostaje
w jeszcze gorszym stanie technicznym
-Powiatowa Rada Zatrudnienia zatwierdziła do podziału środki na prace społecznoużyteczne - nasza gmina zgłosiła na te prace tylko 2,5 tyś. godz., gdzie gmina Walce
aż 4 tyś. godz. - to jest refundowane z urzędu pracy w 60% - można byłoby takie
prace wykonać w zaniedbanej ulicy Opolskiej w Krapkowicach, parku miejskim, terenie
przy Starostwie Krapkowickim itd.
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Pani Kornaś - Kierownik OPS- temat złożony - wymienione gminy nie prowadzą tzw.
„kolegiatów” - nasza gmina, jedna z nielicznych (OPS), na zlecenie sądu przyjmuje
średnio 100 osób rocznie, w tym odpracowujących wyroki 8 -10 osób miesięcznie te osoby wymagają nadzoru- te osoby pilnuje tylko jedna osoba-te osoby wykonują
prace w ramach aktywności, w różnych miejscach - należy prowadzić dokumentację i
ciągle ją uzupełniać - straty są o wiele większe niż pożytek (występują częste
kradzieże np. narzędzi)- często nie widać efektu ich pracy -my to robimy od wielu latkilka razy były prowadzone prace przy porządkowaniu parku miejskiego i o mało nie
spaliliby wszystkich drzew w tym parku- ilość nie świadczy o jakości ich wykorzystania
– są to osoby nie wykazujące woli pracy –możemy spróbować, ale będzie to polegało
przede wszystkim na ich pilnowaniu-nie jest to nowe zadanie i temat pozostaje do
rozważenia
Pan Bryś- kiedyś miałem w swoim przedsiębiorstwie pracowników z urzędu pracy do
prac społeczno- użytecznych - nie polecam -ciągle trzeba ich pilnować – praca ich nie
jest wykonana rzetelnie- ponownie nie skorzystam z tego .
Pan Suchy – przykładów nierzetelnej pracy można dużo podać – chociażby
wykorzystanie tych osób do prac porządkowych przy obiekcie KS Unia w
Krapkowicach – nie dość ,że nie rzetelnie wykonali prace, to jeszcze zdemolowali
wnętrze obiektu.
Pan Czapluk- w zeszłym roku skorzystały Gwoździce z takich prac (3 osoby) –osoby
te odpracowywały nałożone mandaty – dobrze pracowały, ale należało je pilnować
(pracowały w parku i dorzeczu rz.Odry)
Pan Rożałowski - wiele gmin korzysta z takich prac- gminy wykorzystują prace
społeczno-użyteczne np. do czyszczenia rowów melioracyjnych – efekty widać – na
pewno są problemy z opieką nad nimi(pilnowanie),ale inne gminy sobie z tym jakoś
radzą – dla zainteresowanych radnych zorganizujemy wizję lokalną w gminach
Walce, Gogolin ,przyjrzymy się jak to wygląda organizacyjnie –jakie to daje efekty i na
oddzielnym spotkaniu tę tematykę powinniśmy omówić .
Pan Krajewski-Naczelnik Wydz. GKIstudzienka przy ul. Piastowskiej po wizji
lokalnej w środę, została zabezpieczona, ale została ponownie „wyrwana” - warunki
zimowe nie pozwoliły, aby wylać beton i wykonać nakładkę, ale z chwilą sprzyjających
warunków atmosferycznych zadanie zostanie wykonane prawidłowo .
Pan Rożałowski –wnioskował o: 1) przycinkę drzew wzdłuż ulicy Prudnickiej
w Krapkowicach;2) przenieść „skate park” w inne miejsce na Placu Eidenhorfa , przy
najbliższym jego remoncie – aktualnie nad skate parkiem, zbyt nisko przebiegają linie
energetyczne – jest to niebezpieczne dla przebywającej tam młodzieży .
skauit plac w inne miejsce ,dalej od przechodzących nad instalacją elektryczną
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach rady do dnia 18 lutego 2013r.
(poniedziałek) do godz. 16oo
Po przerwie .
Obradom, w dniu 18 lutego 2013 r. przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Pan Józef Brzozowski.
Przewodniczący obrad przedłożył do omówienia i uchwalenia Projekt uchwały Nr 18
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok
2013 „
Burmistrz Pan Kasiura- konsultacje nad projektem uchwały odbyły się i trwały do 13
lutego br. do godz. 24oo- żadne wnioski, uwagi nie wpłynęły – jest pozytywna opinia
Lekarza Weterynarii, jak również pozytywne opinie z Obwodów Kół Łowieckich – nikt
nie wnosi uwag do projektu uchwały – usunięto zapis umożliwiający dofinansowanie
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kastracji kotów, ale wprowadzono akcyjnie sterylizację kotów w okresie wiosny i jesieni
Pan Thiel- należy przekonać społeczeństwo do czopowania swoich pupili, w jakiś
sposób zachęcić ludzi do tego .
Pani Sokołowska- Wydz. GGR- prowadzimy rejestr - zarejestrowanych jest 390 psów
-na bieżąco ponawiamy informacje o takim obowiązku -ogłaszamy w Tygodniku
Krapkowickim, mówimy na spotkaniach z sołtysami- poinformujemy również na
spotkaniach, przy omawianiu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
Burmistrz Pan Kasiura- z podatku od psa zostały zwolnione tylko osoby powyżej 65
roku życia –przy wiosennych wyjściach w teren będzie sprawdzane przez Straż
Miejską, uiszczanie podatku –przypominać będziemy, ale będziemy też egzekwować
– czopowanie psów tak, ale na pewno nie w tym roku -temat podejmiemy, aby
przystąpić do tego w 2014 roku
Pan Suchy - należy restrykcyjnie podejść do właścicieli psów zobowiązując ich do
rejestracji swoich pupili, karać za nie uprzątnięcie odchodów po swoich pupilach
pozostawianych na trawnikach ,chodnikach, placach zabaw itd
Pan Czapluk- może zachęcić do czopowania poprzez jednorazowe zwolnienie
z podatku od psa.
Burmistrz Pan Kasiura – można, ale najpierw należałoby zmienić zapisy w uchwale
na 2014 rok
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013- uchwała przeszła jednomyślnie – głosowało
16 radnych – UCHWAŁA Nr XVIII/280/2013.
Ad.14. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - zakończenia
XVIII Sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Pan Józef Brzozowski.
Protokołowała: Elżbieta Skiba.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Józef Brzozowski

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej
2013-02-18
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