PROTOKÓŁ
XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
- 28 listopada 2013 r.
Ad.1. Sprawy regulaminowe
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu
Kultury, ul. Prudnicka 7.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14 i trwała do godz.17 oo.
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od
11.09.2013 r. do 28.11.2013r.
3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w
pkt.11 porządku obrad.
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok .
5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na 2014 rok .
6. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”.
Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich .
7. Omówienie spraw związanych z realizacją projektów dot. rozbudowy i
przebudowy remiz OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na
Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Pietnej i Żużeli .
8. Informacja z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych
przyłączeń .
9. Informacja nt. zasad prowadzenia i organizacji zimowego utrzymania dróg
gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 .
10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.
Otwarcia XXIII 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 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 16 radnych
(stan rady 21 radnych),co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych
decyzji .
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Protokół z XXII Sesji Rady w dniu 11.09.2013r. był do wglądu w Biurze Rady,na stronie
internetowej urzędu, na sali ,przed obradami radnych.
Protokół przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości - glosowało 16
radnych .

Ad.2
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 11.09. 2013r
do 28.11.2013r.przedstawil Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura
-17.09.2013r-Prezydent RP Bronisław Komorowski na Opolszczyźnie, w Kamieniu
Śląskim-Prezydent RP uhonorował wysokimi odznaczeniami mieszkańców
Opolszczyzny: Panią Dorotę Simonides i abp. Alfonsa Nosolla - spotkał się z liderami
Programu Odnowy Wsi- Gmina Krapkowice uczestniczy w porozumieniu dot.
Opolskiej Karty i Seniora, inicjatywy na rzecz partnerskiej współpracy i wsparcia
rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz starszych- taki dokument złożono na ręce
Prezydenta RP, podczas tej wizyty
-21 - 22.09.2013r- Pożegnanie Lata na Placu Eichendorffa - tegorocznej imprezie
towarzyszyły klimaty śląskie oraz Disco Polo
-26.09.2013r - Zawody Nordic Walking
zorganizowane w Krapkowicach przez
Warsztat Terapii Zajęciowej, przy zaangażowaniu instytucji podlegających gminie ,
radnych - integracja społeczna - impreza przyjęła się w Krapkowicach i za rok
ponownie zostanie zorganizowana
-28.09.2013r- odbył się kolejny, VI Pchli Targ na Rynku Krapkowickimzainteresowanie bardzo duże
-28.09.2013r- Powiatowe Zawody Sportowo-Strażackie w różnych kategoriach
wiekowych-zawody odbyły się na stadionie w Otmęcie Krapkowice - drużyny
z Krapkowic zaprezentowały się dobrze ,chociaż we wszystkich kategoriach nie
zajmowały czołowych miejsc
- 29.09.2013r- dożynki wiejskie w Dąbrowce Górnej
- 02.10.2013r- oficjalne oddanie do użytku linii technologicznej na terenie Metsa
Tissue - w tym dniu firma gościła m.in.Wi-ce Premiera Pana Piechocińskiego
-3.10.2013r - Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej poświęcona gospodarce
odpadom komunalnym -na sesji uchwalono pakiet uchwał w tej sprawie ,w związku z
prowadzeniem od 1 stycznia 2014r. tych zadań przez gminę - na 3300 deklaracji
zebrano
2483 - 11 listopada br. ogłoszono przetarg na odbiór odpadów
komunalnych - otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia br. i wyłoniona zostanie firma na
prowadzenie zadanie na okres 1,9 roku.
-14.10.2013r- uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w KDK - wręczono
pedagogom i nauczycielom wyróżnienia, nagrody za szczególne osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze - obchody uświetnili artyści operetkowi przedstawiając
fragmenty operetki „Księżniczka Czardasza”
-20.10.2013r- Kiermasz Jesiennych Smaków Domowych .w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach- impreza poświęcona promocji domowej kuchni
jesienno-zimowej
-22.10.2013r.- w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
podsumowanie konkursu Agro-Eko Turystycznego „Zielone lato 2013” - z Gminy
Krapkowice w konkursie udział wzięło gospodarstwo agroturystyczne „Western
Ranch-Kopitza z Pietnej - otrzymało wyróżnienie w kategorii „ Najlepsze
gospodarstwo rolne w regionie, którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi
agroturystyczne”
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- 09.11.2013 i 11.11.2013- obchody Święta Niepodległości - I część w KDK: spektakl
teatralny w wykonaniu Młodzieżowego Teatru ”Patrzydło” z KDK - wystawili sztukę
Mrożka pt. Męczeństwo Piotra Oheya” - rozstrzygniecie konkursu „Mój Wielki Polak”
koncert Klubu Wokalisty z KDK, projekcja filmu o K. Baczyńskim - II część obchodów
to: msza św. w intencji Ojczyzny, przemarsz pod pomnik Ofiar Wojen i Przemocy,
przemówienia oficjalne i wręczenie odznaczeń państwowych, występ artystyczny
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy KDK, złożenie wieńców i wiązanek
pod pomnikiem
-20.11.2013r- w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano konkurs na „Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013”- do VI edycji konkursu
zgłoszono 25 przedsięwzięć, w tym 4 z Gminy Krapkowice - po wstępnej ocenie
formalnej i wizji lokalnej, do dalszej oceny konkursowej i glosowaniu internautów
zakwalifikowano
13
projektów,
w
tym
projekt
Gminy
Krapkowice
pn.”Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach”, który otrzymał
wyróżnienie (projekt autorstwa Agata Rybczyńska Budownictwo Ogólne z Niemodlina
i Grzegorz Malkusz Pracownia Architektury Krajobrazu Gardens Philosophy
z Krapkowic
-27.11.2013r.- wręczenie Gminie Krapkowice certyfikatu „Samorządowy Lider
Edukacji 2013”- uroczysta gala wręczenia certyfikatu odbyła się w siedzibie
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- certyfikaty przyznawane
są gminom, które przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin
i Powiatów RP oraz że na przestrzeni 10 lat , w sposób szczególny dbały o rozwój
szkolnictwa na swoim terenie, wyróżniając się pod względem inwestycji oświatowych
zakończono przełączanie odbiorców energii elektrycznej w ulicy Opolskiej i
ulic przyległych do niezależnego zasilania w energię elektryczną TAURONdo tej pory zasilanie w energię elektryczną tych ulic następowało poprzez
sieć elektryczna Metsa Tissue
otrzymaliśmy listę o zakwalifikowaniu ulicy Kozielskiej ze wsparcia tzw.
„schetynówek” - na 43 gminy tylko 5 gmin dostało dofinansowanie -wniosek
na ulicę Kozielską był składany wiele razy i dopiero w tym roku znalazł się na
II miejscu - dofinansowanie zadania w 50% tj.490 tyś.zł
kończą się roboty drogowe-zakończono remont ulicy Kopernika w Steblowie,
położono nawierzchnię asfaltową na ulicy Średniej w Żywocicach, po budowie
kanalizacji sanitarnej
zmieniono organizację ruchu w dwóch miejscach w mieście w Otmęcie
( skrzyżowanie Ks. Koziołka - 3 Maja) i w Krapkowicach ( koło Banku
Śląskiego i Baszty Krapkowickiej ),co w pewnej mierze upłynniło przejazd
przez Krapkowice
10.11.2013r - Światowy Dzień Seniora w KDK - wręczenie podziękowań,
gratulacji i okolicznościowych odznaczeń - występ seniorek z Walec, występ
kabaretowy- impreza udana, jak zwykle pełna sala - emeryci co roku potrafią
przy wsparciu gminy zorganizować tak duża imprezę
do 30 .XI.2013r.- można składać
wnioski o przyznanie stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień na 2014 rok dla zawodników i działaczy
sportowych za prezentujący przez nich poziom sportowy w 2013 roku
19-22 .12.2013r- Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Krapkowickim - twórcy
ludowi, rzemieślnicy, rękodzielnicy, kupcy, Związki Śląskich Kobiet i inne
podmioty wystawią swoje produkty ,towary
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Pan Rożałowski - wyrazy uznania dla mieszkańców Steblowa ,którzy, po oddaniu do
użytku drogi-ulica Kopernika w Steblowie zorganizowali festyn na tę okoliczność zazwyczaj jest tak, że mieszkańcy zgłaszają tylko potrzeby roszczeniowe.
Pan Gut - podziękował za pomoc w zorganizowaniu, po raz kolejny w KDK imprezy
z okazji Światowego Dnia Seniora
Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności międzysesyjnej przyjęto
jednomyślnie - głosowało 16 radnych .
Ad.3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad -odpowiedzi
w pkt.11 porządku obrad.
Pan Brzozowski - dnia 23.XI.2013r.- w PG Nr 2 w Krapkowicach odbył się Turniej im. Henryka
Wołoszyna w zapasach -styl wolny -I I Mistrzostwa Submission Fightinh No-GI ,
zorganizowane przy współudziale gminy – na zawodach w zapasach zabrakło
zawodników MKS Suples
- brak interwencji Straży Miejskiej ,Policji na zgłoszenia mieszkańców Osiedla 1000
lecia o zaparkowanym od 3 tygodni ambulansie-Leśnica, na parkingu przy bloku nr 3
Pani Piętka - jakie podjęto działania odnośnie nieprawidłowego parkowania
samochodu na chodniku przy bloku nr 2 na Osiedlu 1000-lecia przez mieszkańca
Niemiec
Pan Czapluk – uporządkować sprawę braku oświetlenia ulicznego przy dawnym
biurowcu ZAMPAP oraz zanieczyszczonych studzienek ziemią, po wyremontowaniu
odcinka chodnika przy ul. Opolskiej
Ad.4.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
Wszystkie komisje, przed Sesją RM zaakceptowały pozytywnie przedstawione
projekty uchwał .
Projekt uchwały Nr 1 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku - uchwała przeszła jednomyślnie głosowało 16 radnych- UCHWAŁA Nr XXIII/367/2013
Burmistrz Pan Kasiura - po dokonanej analizie proponuje się zachowanie układu
stawek podatku od nieruchomości takich jakie obowiązywały w 2013 rok, z jednym
wyjątkiem dotyczącym powierzchni przekraczającej 800 m 2,-dot. stacji paliw,
banków i instytucji finansowych, gdzie zaproponowano stawkę maksymalną 23,03 zł
za 1 m2 i jest to też nieznaczne podwyższenie do roku ubiegłego – w ten sposób
chcemy, aby wszyscy byli wypłacalni- podnoszenie podatków powoduje ich nie
płacenie, a u nas wzrastają koszty związane z ich ściągalnością- w projektach nr 2
i nr 3 należy doprecyzować tylko zapisy zgodnie z nowelizacją ustaw .
Projekt uchwały Nr 2 - w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso- uchwała przeszła
jednomyślnie -głosowało 16 radnych - UCHWAŁA NrXXIII/368/2013
Projekt uchwały Nr 3 - w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej-uchwała
przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych - UCHWAŁA NrXXIII/369/2013
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Ad.5.
Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy na 2014 rok .
Projekt uchwały nr 6- w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy na 2014 rok,
omówiony na posiedzeniach komisji, przed Sesją RM został odczytany przez
przewodniczącego obrad i poddany pod glosowanie
Pan Meisner -opracowany program określa płaszczyzny wspólnego działania oraz
gwarantuje prawidłową współpracę- organizacje pozarządowe działają na wielu
obszarach życia społecznego, rozwiązując ważne z punktu widzenia społeczności
lokalnej problemy -niejednokrotnie realizowane przez nich zadania są jednocześnie
zadaniami własnymi gminy - program został poddany konsultacji,zostały podane
terminy składania wniosków na BIP - organizacje otrzymały ponadto informacje emailem.
Uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 16 radnych - UCHWAŁA
Nr
XXIII/370/2013
Ad.6.
Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w Programie ”Odnowa
Wsi”. Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.
( w załączeniu do niniejszego protokołu ).
Informacje i plan na 2014 rok przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości
poprzez głosowanie - głosowało 16 radnych .
Ad.7.
Omówienie spraw związanych z realizacją projektów dot. rozbudowy
i przebudowy remiz OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na
Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Pietnej i Żużeli
Informację przedstawił Burmistrz Pan Kasiura - są to dwa zadania , które zgłoszono
o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Annaland , a dotyczą przebudowy
remiz strażackich w Żużeli i Pietnej - projekty zostały zakwalifikowane jesienią 2012
roku - została zlecona dokumentacja do tych zadań - niestety firma wykonująca
projekt nie wywiązała się należycie z zadania - dostarczyła dokumentację, która nie
obejmuje wielu elementów pod względem budowlanym, co uniemożliwia wykonanie
tych zadań z dodatkowego źródła dofinansowania - projekt pierwotny był źle zrobiony
przez projektanta - żądamy odszkodowania za straty, jakie gmina poniosła - odbyło
się spotkanie robocze z beneficjentami w Żużeli i Pietnej, którzy będą korzystać
z obiektów - w swoim zakresie będzie dostosowanie budynku ”starej stodoły” do
funkcji garażu w Żużeli-na to zadanie chcemy przeznaczyć 60-70 tyś.zł - zadanie w
Pietnej jest większe- tu będzie przebudowa całego budynku z dobudową boksu i
zaplecza socjalnego –zlecono wykonanie nowej dokumentacji na to zadanie, gdyż
pierwotna nie uwzględniała braku przyłączy elektr., kanalizacyjnych itp.- po
wykonaniu dokumentacji zgłosimy projekt do następnego naboru z Lokalnej Grupy
Działania Annaland z perspektywy finansowej 2007-2013 albo do następnej
perspektywy finansowej 2014-2020 na przebudowę i unowocześnienie obiektu
społecznego w sołectwach – sprawę prowadzi Wydz. PiRG –sprawa jest trudnadokonamy wszystkich możliwości prawnych ,aby w przyszłości ten projektant nie robił
tak „niedobrych” projektów.
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Informacje przyjęto jednomyślnie poprzez glosowanie do zatwierdzającej wiadomości
-głosowało 16 radnych .
Ad.8.
Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości
dokonanych przyłączy przez mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice( informacja
w załączeniu do niniejszego protokołu ).
Prezes Spółki „WiK” Pan Delewicz - główna inwestycja dotyczy sołectwa Żywocice
(9,5 km do skanalizowania)- odebrano i oddano do użytku już 50% sieci jesteśmy na
etapie uzyskania decyzji na jej użytkowanie -sieć jest już podłączona do systemu
krapkowickiego -w połowie grudnia br. można będzie przyłączyć do kanalizacji 130
uzbrojonych posesji - realizacja II etapu jest już rozpoczęta - druga część będzie
obsługiwana przez przepompownię ścieków, która jest już postawiona - wykonawca
przystąpił do wykonania sieci kanalizacyjnej - odnowiono większość dróg po wyk.
kanalizacji(na 4 drogach położono nową nawierzchnię) - uzbrajane są tereny pod
budownictwo jednorodzinne na osiedlu Kwiatów ( ulica Odrowążów , częściowo przy
ul. Jaśminowej i Bzów )-będą nadal uzbrajane tereny w zależności od potrzeb
właścicieli działek
Pan Rożałowski – z chwilą braku prądu co z przepompownią?
Pan Delewicz- przepompownia wyposażona jest w gniazdo zasilania dodatkowegojest też możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego sama Kanalizacja ma dość
dużą retencję -przepompownia będzie wyposażona też w monitoring .
Pan Czapluk – przed budową chodnika wzdłuż drogi A-4 w Pietnej –należy pójść
z budową kanalizacji , zaraz po zakończeniu prac w Żywocicach – jest to droga
wojewódzka – później z takiej możliwości nie pozwolą nam skorzystać
Pan Delewicz- Pietna posiada ważną dokumentacje na budowę kanalizacji -mogą
być pieniądze z PROW-u, co umożliwi dofinansowanie tego zadania -czekamy na
ogłoszenie konkursu- złożyłem do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska wniosek do
zaopatrzenia na finansowanie zadania -myślę, że to zadanie wejdzie do realizacji
i zakończymy je w 2015 roku .
Informacje przyjęto poprzez głosowanie
jednomyślnie
do zatwierdzającej
wiadomości-głosowało 16 radnych .
Ad.9.
Informacja nt. zasad prowadzenia i organizacji zimowego utrzymania dróg
gminnych w sezonie zimowym 2013/2014( informacja w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Informację przyjęto poprzez glosowanie
jednomyślnie do zatwierdzającej
wiadomości - głosowało 16 radnych.
Ad.10.
Podjęcie uchwał w sprawach różnych :
Projekt uchwały Nr 5 - w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 17 września 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice
Projekt uchwały Nr 5a- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Krapkowice pomiędzy
ulicami: Górną -Ks. Koziołka - Transportową-Autostradą
Pan Rożałowski- wszystkie projekty uchwał komisje omówiły na posiedzeniach ,
przed sesją - projekty uchwał komisje zaakceptowały pozytywnie-projekt w sprawie
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Krapkowice w granicach ulicy Górnej , na wniosek radnych ,po posiedzeniu
Komisji Gospodarki i Finansów , został podzielony na dwa projekty z wyodrębnieniem
terenów inwestycyjnych i terenów domków jednorodzinnych
Pani Ludwiczak , będąc właścicielem nieruchomości przy autostradzie, powiedziała,
że od 6 lat stara się o przeznaczenie w planie swojego gruntu pod inwestycje niestety ciągle napotyka na problemy- grunty te chciała przeznaczyć pod zabudowę
jednorodzinną poprzednia rada - udało nam się „przepchnąć „grunty pod inwestycję
i w związku z tym opracowano plan na cały teren inwestycyjny - aktualnie teren ten
podzielono na dwa plany, co z góry skazuje się nasze 10 ha na temat sporny wystawia się gminę ponownie na koszty i wydłużenie terminów -plan powinien
obejmować cały teren-Krapkowice nie korzystają z tego że mają dwa zjazdy(węzły)
na autostradę - nie potrafią „ściągnąć” do siebie inwestorów-Krapkowice nie rozwijają
się tak jak inne miasta - walczę od 6 lat, aby w Krapkowicach powstały jakieś
inwestycje -radni powinni wziąć pod uwagę wykorzystanie węzłów przy autostradzie
Pani Piętka- jaka inwestycja na tych terenach miałaby powstać
Pani Ludwiczak- wcześniej miała powstać firma logistyczna „Biedronki” -nie było
właściwego planu i niestety inwestycja przeszła na inną gminę- jeżeli będzie plan to
na pewno jakaś firma znajdzie się, aby wejść z inwestycją na ten teren - na dzień
dzisiejszy nie potrafię określić jaka miałaby to być inwestycja.
Pan Brzozowski- plan został oprotestowany przez mieszkańców –plan przewidywał
drogi wyjazdowe na domki jednorodzinne i dlatego też został podzielony na dwa
obszary, gdzie granicą byłaby ul. Górna, na tereny inwestycyjne i tereny domków
jednorodzinnych .
Pani Ludwiczak- protesty były dlatego, że mieszkańcy nie chcieli drogi przewidzianej
w planie z „tyłu” domków -aktualnie nie ma tej drogi w planie, gdyż właśnie na nasz
wniosek została zlikwidowana - teraz chodzi m.in. o pas zieleni przy naszych trenach
który jest zbyt szeroki-jeden plan powinien być określający wszystkie zgłoszone
wnioski
Pan Rożałowski - czy jest istotna różnica pomiędzy zmianą, a przystąpieniem do
sporządzenia planu
Burmistrz Pan Kasiura – historia sporządzenia tego planu jest siedmioletnia - jest to
teren duży - kilka spraw do rozstrzygnięcia, przede wszystkim związanych
z częścią terenu z siedliskiem ptaków i wyłączeniem tego terenu z planu oraz części
terenów od ulicy Korfantego w stronę śluzy pod budownictwo jednorodzinne- kwestia
scalania i podziału tych gruntów od nowa jest nie do udźwignięcia przez gminę –na
nowo musimy uzyskiwać opinie od wszystkich instytucji-Wojewoda nadzorujący plany
zalecił każdą zmianę planu traktować jako nową procedurę –jest to niezbyt wygodne
Pani Śleziak - Wydz. GKI - w obu przypadkach procedura jest taka sama i należy na
nowo ją powtórzyć –w obu przypadkach procedura może się zakończyć o tym
samym czasie -możemy zaznaczyć ,że w obu przypadkach były już uzgodnienia
prowadzone -trochę dłużej mogą trwać procedury związane z ochroną środowiska
Pan Brzozowski - zgłosił wniosek formalny o oddalenie projektów nr 5 i nr 5 a do
sesji grudniowej br. - wcześniej projekty uchwał ponownie omówić na osobnym
spotkaniu z udziałem osób zainteresowanych i projektantami .
Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie - głosowało 16 radnych : 9
„za”, 4 „przeciwko”, 3 wstrzymało się od głosu -wniosek przeszedł
Projekt uchwały Nr 6- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Żużela – uchwała przeszła przy 1 głosie przeciwko- głosowało
16 radnych - UCHWAŁA Nr XXIII/371/2013

7

Projekt uchwały Nr 7- 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 2002 r.uchwała przeszła jednomyślnie - glosowało 16 radnych - UCHWAŁA
NrXXIII/372/2013
Projekt uchwały Nr 8- w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności
nieruchomości –uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 16 radnych -UCHWAŁA
NrXXIII/373/2013
Projekt uchwały Nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w
drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty –uchwała
przeszła jednomyślnie- glosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/374/2013 .
Projekt uchwały Nr 10 - w sprawie nadania nazw ulic.- uchwała przeszła –
glosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/375/2013 j
Projekt uchwały Nr 11 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – uchwała przeszła jednomyślnie –
głosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/376/2013
Projekt uchwały Nr 12 - w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości .
Brzozowski Brzozowski - jest propozycja przejęcia darowizny nieruchomości z
przeznaczeniem pod PSZOK – jest to teren przy zjeździe na autostradę od strony
Gogolina – w tym miejscu PSZOK- można wystąpić do Wojewody o zmianę zakresu
darowizny
Burmistrz Pan Kasiura- temat przedyskutowano na komisji-nic innego tu nie może
powstać –wskazany jest PSZOK- jest taka możliwość i powinniśmy tę nieruchomość
przejąć ,a potem zastanowić się jaka formę ma to przyjąć , jak ma wyglądać
Pan Gut- w tym miejscu nie powinno być PSZOK-u -wystąpić do Wojewody o
zmianę darowizny
Pan Rożałowski – w treści samej uchwały nie ma przeznaczenia terenu –nie ma
wskazanego PSZOK-u
Pani Sarnowska Wydz.GGR- występując do Wojewody musieliśmy określić cel, ale
ustawa o gospodarce gruntami nie określa terminów zagospodarowania terenu i na
co nam Wojewoda przekaże tę nieruchomość- przy spisywaniu umowy notarialnej
musieliśmy określić cel darowizny.
Pan Brzozowski – jest jeszcze teren po Firmie Remex, który Starostwo chce
przekazać gminie i ten byłby jak najbardziej wskazany na PSZOK –należy rozmawiać
ze Starostą
Pani Sokołowska- nie mamy jeszcze odpowiedzi czy otrzymamy teren po Firmie
Remex
Pani Piętka – wcześniej mówiono o terenie po byłych śląskich zakładach - to już
trzeci punkt na PSZOK
Pan Maj- skoro wystąpiliśmy o przejęcie to należy przyjąć ten teren jako darowiznę
Pan Rożałowski – przejęcie terenu nie oznacza zainwestowanie pieniędzy w
budowę PSZOK -u
Pan Haraf - na razie lokalizacja PSZOK-u jest jedna -na terenie dawnej oczyszczalni
– tak wskazuje plan -w przyszłości radni określą gdzie ma powstać PSZOK-na
chwilę obecną gmina staje się tylko właścicielem wskazanego terenu
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 12 w spr. przejęcia
darowizny nieruchomości – uchwała przeszła – glosowało 16 radnych (13
„za”,2”przeciwko”,1 wstrzymujący)- UCHWAŁA NrXXIII/377/2013
Projekt uchwały Nr 13 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
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uchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym - głosowało 16 radnych - UCHWAŁA
NrXXIII/378/2013
Projekt uchwały Nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości
Burmistrz Pan Kasiura- poinformował, że Komisja Gospodarki i Finansów podjęła
stanowisko o wstrzymaniu przejęcia działki 59/57, stanowiącej drogę wewnętrzną na
Osiedlu „Sady „ do momentu otrzymania konkretnej informacji o możliwości budowy
w tym rejonie cmentarza komunalnego , dlatego też wnioskuje o wycofanie
z porządku obrad projektu uchwały nr 14 .
Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości wycofano jednomyślnie z porządku obrad- głosowało 16 radnych
Projekt uchwały Nr 15- w sprawie nadania nazw ulic –uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 16 radnych – Uchwała Nr XXIII/ 379/2013
Projekt uchwały Nr 16- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok
Skarbnik Pan Patej - do projektu zmiany budżetu , jaki był omówiony na komisjach
doszedł wniosek z Ośrodka Pomocy Społecznej na darowiznę w kwocie 7 tyś.zł, na
Wigilię dla podopiecznych ;dochody z Urzędu Wojewódzkiego jako dotację w kwocie
217 tyś.zł. (na przedszkola ,pomoc społeczną ); do WPF wprowadzono nowe
zadania : na lata 2014-2015 pn . „Jarmark Bożonarodzeniowy” na kwotę 88.200 zł;
oraz” Gimnazjalny Inkubator Talentów” na kwotę 557.220 zł
-uchwała przeszła jednomyślnie - glosowało 16 radnych - UCHWAŁA
NrXXIII/380/2013
Projekt uchwały Nr 17
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejuchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 16 radnych – UCHWAŁA
NrXXIII/381/2013
Projekt uchwały Nr 18 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości stałych .- uchwała przeszła jednomyślnie – glosowało 16
radnych – UCHWAŁA NrXXIII/ 382/2013
Projekt uchwały Nr 19 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji- uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 16 radnych –UCHWAŁA
NrXXIII/383/2013
Projekt uchwały Nr 20 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.
„Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego –uchwała przeszła jednomyślnieglosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/384/2013
Projekt uchwały Nr 21 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.”Akademia
przedszkolaka” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie
9.1.1. Zmniejszenie

9

nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej –uchwała przeszła
jednomyślnie – glosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/385/2013
Projekt uchwały Nr 22 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle, a Gminą Krapkowice-uchwała
przeszła jednomyślnie- glosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/386/2013
Projekt uchwały Nr 23 - w sprawie wprowadzenia Programu pn.”Krapkowicka
Rodzina Wielodzietna terenie Gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie glosowało 16 radnych – UCHWAŁA NrXXIII/387/2013
Pan Rożałowski- jaka kwota w przyszłorocznym budżecie gminy będzie
zabezpieczona na program
Pan Burmistrz - ideą jest zapewnienie ulg w różnych rozdziałach budżetu np. sport,
kultura fizyczna, kultura itd. –wstępnie chcemy zapewnić ok. 100 tyś.zł- po pół roku
dokonać analizy korzystania z ulg i zastanowić się czy ulgi są z przychylnością
przyjmowane przez mieszkańców-Pływalnia „Delfin” stosuje już takie zniżki do
biletów
Pan Brzozowski - jak to fizycznie będzie wyglądało
Pan Kasiura - rodziny objęte tym programem będą weryfikowane przez OPS muszą złożyć stosowne dokumenty na podstawie których otrzymają kartę
Projekt uchwały Nr 24 - w
sprawie opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice-uchwała
przeszła jednomyślnie- głosowało 16 radnych –UCHWAŁA NrXXIII/388/2013
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę.
Po przerwie . W obradach uczestniczy 16 radnych .
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek mieszkańca Krapkowic w sprawie
odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 5 położonego na Osiedlu 1000 lecia 9 a w Krapkowicach( pełna
dokumentacja w Wydz. GGR) - radni po wnikliwym zapoznaniu się z pełną
dokumentacją sprawy postanowili jednomyślnie , w wyniku głosowania, rozpatrzyć
negatywnie wniosek i nie odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty- glosowało 16
radnych .
Ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3
porządku obrad udzielili :
Burmistrz Pan Kasiura -organizatorem zawodów zapaśniczych był Opolski Związek
Zapaśniczy- brak zawodników Klubu MKS „Suples” z Krapkowic na zawodach
zapaśniczych należy wyjaśnić z przedstawicielem klubu - ostatnio w klubie niezbyt
dobrze dzieje się -klub chyba „szwankuje” -wyjaśnię sprawę- następnego dnia odbył
się turniej walk siłowych – uczestników i kibiców bardzo dużo - zainteresowanie
walkami siłowymi było ogromne
Komendant Straży Miejskiej Pan Gorzolnik – nie zgłoszono Straży Miejskiej tematu
zaparkowania ambulansu z Leśnicy przy bloku nr 3 na Osiedlu 1000 - temat
omówię z Policją , podejmując wspólnie stosowne działania - jeżeli chodzi
o parkowanie pojazdu przez obywatela Niemiec w miejscu nie dozwolonym ,to
straż miejska nie ma kompetencji w tej sprawie - tu właściwym organem jest policja
do wyeliminowania takich nieprawidłowości - osoba ta nie ma zameldowania na
osiedlu 1000-lecia ,ale jest właścicielem mieszkania i parkuje samochód na chodniku
przy bloku nr 2 - sprawa trafiła do sądu - I rozprawa już się odbyła ,II rozprawa nie
odbyła się ,a III rozprawa ma się odbyć na początku grudnia br.
Pan Rożalowski- czy w grę wchodzi odholowanie samochodu
Pan Gorzolnik – tylko w przypadku zagrożenia ruchu –tu takiej sytuacji nie ma
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Zastępca Burmistrza Pan Haraf - sprawa braku oświetlenia przy d. biurowcu
ZAMPAP zostanie wyjaśniona -nastąpiła tu zmiana właściciela , który buduje sieć
energetyczną i nie zakończył jeszcze prac -firma remontująca chodnik przy ul.
Opolskiej nie zakończyła całkowicie prac- wystąpiła o przedłużenie umowy do dnia
15 grudnia br. - zgłosiliśmy do zarządu dróg wojewódzkich , że roboty przebiegają
nieprawidłowo na tym odcinku drogi
Ad.12 . Wolne wnioski i zapytania
Pan Brzozowski - zgłosił potrzebę wymiany mikrofonów na sali obrad zachowując
komfort odbywania obrad
Dyr.KDK Pan Bernad - na najbliższą, grudniową sesję zakupione zostaną nowe
mikrofony
Ad.13. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach .
Przewodniczący Pan Rożałowski poinformował, że kolejna 24 sesja , ostatnia w tym
roku, odbędzie się 30 grudnia 2013 - tydzień przed sesją odbędą się posiedzenia
komisji resortowych rady .
Przewodniczący życzył wszystkim wesołych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia .Podziękował wszystkim za uczestniczenie w obradach rady.
Przewodniczący obrad zaprosił do uczestniczenia w Powiatowych Obchodach
Osób Niepełnosprawnych , które odbędą się w dniu 3 grudnia 2013r. w Krapkowickim
Domu Kultury .
Protokołowała Elżbieta Skiba
Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski
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