Protokół Nr XXV /2014
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 26 lutego 2014 rok

Ad.1. Sprawy regulaminowe
XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu
Kultury, ul. Prudnicka 7.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz.17 oo
W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.
z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym
- od 30 grudnia 2013 r. do 26 lutego 2014 r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12
4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 rok.
5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2013 z realizacji w Gminie Krapkowice Programu
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
7. Program działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2014 rok.
8. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2014 rok.
9. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości.
10. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy 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 XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

Otwarcia XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady
Pan Witold Rożałowski, obejmując jej przewodniczenie.
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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 19
radnych (stan rady 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Protokół z Sesji Rady w dniu 30 grudnia 2013 r. był do wglądu w Biurze Rady, na
stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady .
Protokół przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości głosowało 19 radnych.
Minutą ciszy uczczono pamięć i oddano hołd tragicznie zmarłemu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zdzieszowice śp. Dieterowi Przewdzing.
Ad.2.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 30 grudnia
2013 r. do 26 lutego 2014 r. przedłożył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura
Rozpoczęły się Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych 15.01.2014r. OSP w Kórnicy; 18.01.2014r.OSP w Steblowie; 20.01.2014r.
Powiatowe OSP;01.02.2014r.OSP w Żużeli - na przełomie lutego/marca br
będą odbywały się pozostałe zebrania sprawozdawcze- do końca I kwartału
wszystkie OSP powinny odbyć zebrania sprawozdawcze
17.01.2014r. podpisanie porozumienia w sprawie finansowania dodatkowych
patroli policyjnych na terenie gminy Krapkowice w 2014 roku - 20 tyś.zł. pozwoli
Policji na dodatkowe 7 godzinne patrole - będą to patrole w najmniej
bezpiecznych miejscach, wieczorem i nocą - dodatkowo patrole policyjne będą
łączone ze strażnikami straży miejskiej - głównymi celami
przyjętego
dokumentu są: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniania
przestępstw i wykroczeń na terenie gminy Krapkowice
09.01.2014r.odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego - tematyka posiedzenia wiązała się z problematyką Krapkowic (jak
powinien wyglądać bezpieczny ruch na naszych ulicach) - do urzędu wpłynęła
petycja rodziców dzieci uczęszczających do szkól w Otmęcie (LO, ZSS Nr 1)
o stworzenie bezpiecznego przejścia przez pasy
29.01.2014r. spotkanie z dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
nt. stanu technicznego, potrzeb remontowych i planów inwestycyjnych na
drogach wojewódzkich na terenie gminy Krapkowice- w związku z planami
zapisania w zadaniach strategicznych województwa Opolskiego drogi 416 i
409, łączącej Głogówek z autostradą A4, powraca temat udrożnienia tej trasy
przez Krapkowice, czyli budowa rond na skrzyżowaniach ul. 1-go Maja i ul.
Opolskiej i dalej ul. Ks. Koziołka z ul. Żeromskiego i ul. Piastowską oraz ul. Ks.
Koziołka z ul. 3-go Maja- Burmistrz zadeklarował udostępnienie posiadanych
przez gminę koncepcji przebudowy tych skrzyżowań, udostępnienie lub
przekazanie potrzebnych terenów, pomoc przy uzgodnieniach właścicieli sieci
leżących w pasie drogi oraz współudział finansowy w przedsięwzięciu. Pismo w
tej sprawie zostało już przesłane na ręce Marszałka woj. Opolskiego, aby temat
ten był ujęty w planach przebudowy ciągu dróg 416 i 409 - ponadto omawiano
możliwości przebudowy drogi 415 w miejscowościach Rogów Op., Gwoździce
oraz ul. Opolskiej w Krapkowicach - ponieważ droga 415 nie jest przewidziana
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jako zadanie strategiczne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
remonty i przebudowa we wspomnianych miejscowościach powinna odbyć się
po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Województwa, przy zagwarantowaniu ze
strony gminy dofinansowania w wysokości min. 50 % kwoty zadaniaprzedstawiono także problemy z sytuacją ruchu samochodów ciężarowych oraz
parkujących samochodów osobowych na ul. Opolskiej w rejonie firmy Metsa
Tissue. - zaproponowano wygrodzenie i wprowadzenie zakazu parkowania przy
samym obszarze bramy wjazdowej do zakładu.- podobnie w rejonie Poczty
Polskiej i okolicznych sklepach przy ul. Opolskiej zaproponowano wybudowanie
miejsc parkingowych w pasie chodnika zwiększając przejezdność na
omawianym odcinku drogi –pierwszy jednak temat, to potwierdzenie
rozpoczęcia w tym roku przebudowy drogi nr 416 w miejscowości Pietna ,która
rozpocznie się jesienią br. a zakończy jesienią 2015 roku –zakres przebudowy
to: wzmocnienie podbudowy drogi, wymiana i wzmocnienie nawierzchni oraz
budowa chodnika przez wieś - omówiono też potrzeby koordynacji działań
budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Pietnej
26.01.2014r.- Koncert Noworoczny w KDK , w dwóch odsłonach, aby umożliwić
jak największej liczbie mieszkańców uczestnictwo – koncert z udziałem
sopranistki Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej i tenora Tadeusza Szlenkiera oraz
Krapkowickiego Klubu Tańca „ Siera ‘ i tancerki baletowej o krapkowickich
korzeniach Lizzie Taylor
12.02.2014r. rozstrzygnięcie konkursu „Świąteczna dekoracja w mieście
i gminie Krapkowice 2013/2014 – wręczono nagrody za zajęcie I miejsca Pani
Izabeli Thiel z Rogowa Opolskiego, za II miejsce Panu Teodorowi Schneider
z Kórnicy, za III miejsce Panu Waldemarowi Mutz z Krapkowic- nagrodę
specjalną bezkonkurencyjnie
otrzymała posesja Państwa Jaschików
z Krapkowic
18.02.2014r. nagrodzono stypendystów, wręczając 21 młodym sportowcom
stypendia w wys. od 100 zł. - do 350 zł. miesięcznie – wręczono również
nagrody trenerom za działalność sportową
18.02.2014r. zakończono kolejną edycję ”Złotego kłosa”- rolnicy naszej gminy
w konkursie Woj. Opolskiego otrzymali: wyróżnienie: w kategorii ”pszenica
konsumpcyjna” Pan Grzegorz Wojtala z Żywocic , I miejsce Pan Marcin Felka
z Żużeli
Rozpoczęto ostatni etap przebudowy Hali Sportowej w Otmęcie - trwają prace
wykończeniowe w części szatniowo – socjalnej- rozpoczynają się roboty w
części sportowo- widowiskowej – w trakcie realizacji jest także instalacja
ociepleniowa, wentylacji i ogrzewania-na halę zwieziono już całość stolarki
okiennej i drzwiowej-pracom sprzyja pogoda, a w związku z tym nie grożą
opóźnienia- w przyszłym tygodniu będzie można ustalić termin i przeprowadzić
wizję lokalną – trwa remont chodnika łączącego ulice Ks.Duszy i Kilińskiego z
halą sportową ( 400 mb) do przejścia kolo Starostwa – na wiosnę załatane
zostaną dziury w alejce asfaltowej, która od chodnika oddzielona jest
żywopłotem
Po rozmowach nt. poszerzenia cmentarza w Otmęcie, dzisiaj zawnioskuję
o włączenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic 3 Maja i Mickiewicza
Zakończono podłączanie do sieci energetycznej TAURON odbiorców ulic
Opolskiej i Fabrycznej
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Trwają prace porządkowe po zimie –przycinane są drzewa wzdłuż ulic –trwa
sprzątanie dzikich wysypisk, a największe nad brzegiem rz. Odry, niedaleko
mostu kolejowego, w rejonie ul. Ks. Duszy (wywózka kilkoma samochodami)
Oczyszczony został teren wokół boiska ,rów melioracyjny oraz kanał w okolicy
Portu Jachtowego „Marina”- zakątek przy ujściu rz. Osobłogi wzbogaci swoje
walory rekreacyjne – powstanie tu plac zabaw – utwardzona tłuczniem droga
do portu zostanie pokryta asfaltem-aktualnie trwa tu budowa linii oświetleniowej
–na wiosnę będą realizowane projekty przez Stowarzyszenie Portu Jachtowego
„Marina”
Wymienionych zostanie 50 koszy na śmieci w różnych częściach miasta –
kosze są nagminnie dewastowane
Wpłynęły 3 oferty na adaptację budynku po szkole nr 3 w Otmęcie na filię
biblioteczną( 2 miejscowe firmy i 1 firma spoza gminy)-najniższa ofertę złożyła
firma z gminy Krapkowice- aktualnie trwa ocena formalna
Zgodnie z porozumieniem, Strefa Katowicka zobowiązała się na wykonanie
dokumentacji na poszczególnych odcinkach dróg wewnątrz strefy, a gmina
na podstawie tej dokumentacji na wykonanie dróg , z środków własnych lub
środków europejskich, bez wskazywania konkretnych lat ze względu na
brak pieniędzy – jest
to porozumienie elastyczne - rozpoczęto prace
projektowe, a realizacja po opracowaniu dokładnych kosztów wynikających
z dokumentacji - aktualnie jesteśmy w trakcie podpisania porozumienia
z inwestorem na kupno terenu pomiędzy autostradą a drogą serwisową inwestor kupi teren, a my doprowadzimy do inwestycji drogę - jesteśmy
na etapie uzyskania w Starostwie pozwoleń na dokumentację - na przełomie
maja/czerwca rozpoczęcie prac i zakończenie jeszcze w tym roku
Ogłoszony został przetarg na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi
-aktualnie, obowiązuje okres trzy miesięczny, na przyjętych zasadach,
prowadzenia odbioru odpadów przez Firmę „Veolia” - 4 marca br. nastąpi
otwarcie ofert, .co z niepokojem jest oczekiwane, chociażby na
fakt
zaproponowanych ofert cenowych
Jesteśmy po rozmowie z szefem miasta partnerskiego Rohatyń na Ukrainie rozważamy pomoc - poddaję temat pod dyskusję: czy udzielamy pomocy,
a jeśli tak, to w jakiej formie
Pan Rożałowski - we wrześniu 2102 r podjęto wspólnie ze Strefą Katowicką
zobowiązanie o wspólnym rozwijaniu terenów inwestycyjnych - w październiku był
gotowy projekt, a do grudnia nic nie drgnęło w tej sprawie - nie było przepływu
informacji pomiędzy gminą a Strefą Katowicką – to może być w różny sposób
odbierane przez inwestorów - w marcu br. nastąpiło dopiero „dogrywanie” sprawy
porozumienia -należy działać przejrzyście i sprawnie w tym zakresie - czy na drogę
Posiłek-Rogów Opolski, na etapie opracowania dokumentacji, można skorzystać
z dofinansowania Strefy Katowickiej - dziwnym jest, że tak późno mówi się o budowie
rond w Krapkowicach - nasze wnioski w tej sprawie były zgłaszane od 2008 roku w roku 2010 nie zdołaliśmy przekonać do podjęcia działań w kierunku budowy rond dzisiaj chyba za późno na rozmowy z właścicielami nieruchomości nt. sprzedaży na
poszerzenie terenu
Burmistrz Pan Kasiura- rozmowy ze Strefą Katowicką rozpoczęły się już w zeszłym
roku -Strefa oczekiwała konkretnych zobowiązań gminy na lata tj. wybudowania dróg ,
również wewnątrz strefy za kwotę 16 -18 mln.- takiej kwoty nie ma w budżecie
gminnym- strefa wówczas deklarowała chęć wykonania budowy dróg wewnątrz strefy
ale w przypadku wybudowania przez nas drogi( od drogi 45 do samej granicy terenów
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inwestycyjnych) - w porozumieniu nie było pełnego zabezpieczenia finansowego dzisiejsze porozumienie przewiduje wyłożenie przez Strefę 200 - 300 tyś. zł. na
dokumentację, a my w miarę możliwości finansowych te drogi będziemy budować czekaliśmy też na zabezpieczenie pieniędzy w projekcie Aglomeracji Opolskiej będzie tu zabezpieczenie 10 mln ze środków unijnych na te zadania - mając wkład
własny jesteśmy w stanie rozszerzyć harmonogram, poprzez spisanie aneksu-na
przełomie czerwca/lipca br po przetargu na drogę, doprecyzujemy aneks do
porozumienia tak, aby tereny te powoli były uzbrajane - kontakt ze Strefą jest cały
czas - dyrektor strefy nie mając gwarancji , że gmina wykona za swoje pieniądze drogi
wewnątrz strefy, nie oferował inwestorom terenów - dyrektor zapowiedział też
odpowiedź do Marszalka Województwa, że z chwilą zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie (wkład gminy i środki unijne) gmina rozpocznie realizację
drogi inwestycyjnej- do mnie również żaden z inwestorów nie wystąpił o spotkanie żaden nie rozmawiał ze mną w tej kwestii - dyrektor zapewniał, że żadnych
komentarzy w tym temacie nie udzielał mediom
- oczywiście, że o budowie rond w mieście mówiono wcześniej, ale było to zadanie
samodzielne, szacowane na kilka milionów-od 2 do 4 mln.( łącznie z przełożeniem
sieci wodociągowej, gazowej itd.) - w momencie, gdy odcinek drogi wojewódzkiej
z Głogówka, został wpisany jako zadanie strategiczne, po rozmowach z Marszałkiem
Województwa, skierowałem pismo o włączenie rond do ciągu komunikacyjnego, przy
budowie odcinka drogi w Pietnej - byłoby to rondo przy Banku Śląskim i drugie rondo
ulice Ks.Koziołka-3 Maja - jesteśmy w trakcie pozyskiwania nieruchomości na to
zadanie - wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic : Żeromskiego -Ks.KoziołkaPiastowska
jest zadaniem
technicznie trudnym, nie ma możliwości wykupu
nieruchomości na poszerzenie dróg.
Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności za okres od 30 grudnia 2013r. do
26 lutego 2014r. przyjęto do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie głosowało 19 radnych .
Na obrady przybył radny Artur Thiel-od tej chwili jest 20 radnych.
Ad.3.
Wnioski i zapytania nie związane z tematami obrad – odpowiedzi w pkt.
12 porządku obrad
Pan Rożałowski- stwierdził, że Ukrainie potrzebna jest pomoc, nie tylko gminna, ale
całej Europy - do tej pory nasza gmina i gmina Rohatyń podejmowały wiele wspólnych
inicjatyw partnerskich m.in. organizacja pobytu dzieciom w czasie wakacji –należy
udzielić im wsparcia na miarę ich potrzeb, a naszych możliwości.
Radni opowiedzieli się za udzieleniem pomocy gminie Rohatyń, w obliczu ich tragedii,
upoważniając Burmistrza do rozmów z władzami Rohatynia i w porozumieniu z nimi
ustalić formę pomocy-glosowało 20 radnych.
Pan Rożałowski - czy gmina posiada strategię zarządzania obiektami sportowymiwcześniej Firmie „Haskel” zlecono opracowanie takiej dokumentacji - w związku
z „łagodną zimą” jakie oszczędności powstaną z tytułu utrzymania dróg zimą-kiedy
zostaną przywrócone okna na sali widowiskowo-tanecznej w KDK, które nie prawnie
zostały zamurowane .
Pan Żyłka - podziękował za wymianę „niebezpiecznego szklanego chodnika” kolo
Sklepu Metro (ul.Rybacka) - wnioskował o postawienie przy wjeździe w ulicę
Pstrowskiego znaku informującego o wjeździe samochodów o mniejszym tonażu –
aktualnie jest znak wjazdu dla samochodów o tonażu do 10 ton, co powoduje
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niszczenie nawierzchni drogi, jak również fakt, że droga jest bardzo wąska,
a zabudowa znajduje się tuż przy jezdni, w części drogi brak chodników po obu
stronach-teren wzdłuż ulicy Pstrowskiego nagminnie zanieczyszczany odpadami
komunalnymi .
Pan Bryś - samochód o tonażu 10 ton nie jest ciężarowym samochodem postawienie znaku o tonażu 5 ton spowoduje zakaz wjazdu np. samochodów
dostawczych. Pan Bryś w imieniu mieszkańców Żywocic podziękował za wykonanie
ulicy Średniej, po wykonaniu kanalizacji i potrzebie wybudowania tu chodnika dla
bezpieczeństwa dzieci chodzących tędy do szkoły
Pan Podsiadło- wnioskował o poprawienie stanu technicznego drogi na Osiedlu
Fabrycznym.
Pan Brzozowski - ulica Staszica i progi zwalniające w tej ulicy są zniszczone przez
samochody ciężarowe, jeżdżące na tereny inwestycyjne - czy jest jakiś plan na
wyprowadzenie z tej ulicy ruchu samochodami ciężarowymi
-wszystkie gminy pozyskują pieniądze na budowę wałów p.powodziowych - nasza
gmina nie pozyskała tu żadnych pieniędzy -Krapkowice na wypadek powodzi zostaną
jedynym folderem zalewowym - czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy w kierunku
pozyskania pieniędzy na to zadanie.
Ad.4.5.
Przyjęcie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 rok; Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok .
Programy przyjęto poprzez podjęcie kolejno uchwał:
Projekt uchwały Nr 1 - w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 i Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 rok, stanowiących część składową strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Krapkowice na 2011-2015- uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XXV/405/2014
Projekt uchwały Nr 2 - w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na 2014 rok, stanowiącego część składową strategii
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2011-2015uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało
20 radnych - UCHWAŁA Nr
XXV/406/2014
Ad.6.
Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2013 z realizacji w Gminie Krapkowice
Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 (w załączeniu do protokołu).
Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości w wyniku
glosowania - głosowało 20 radnych .
Ad.7.
Program działalności kulturalnej w Gminie Krapkowice na 2014 rok
(w załączeniu do niniejszego protokołu).
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 20
radnych .
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Ad.8.
Przyjęcie do realizacji Planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych Gminy
Krapkowice na 2014 rok(w załączeniu do niniejszego protokołu).
Pan Rożałowski - jesteśmy po przeprowadzeniu wizji lokalnej stanu technicznego
dróg i chodników, po komisji gospodarczej m.in. dzisiaj zgłaszanych do remontu ulic
na Osiedlu Fabrycznym - na komisji plan
został zawężony w stosunku do
przedstawionej wersji - do realizacji pozostaną zadania o istotnym znaczeniu i takie
które po oszczędnościach przetargowych będzie można realizować.
Pan Brzozowski- do harmonogramu zadań należy wprowadzić również remont ulicy
Polnej, po określeniu całkowitych kosztów
Burmistrz Pan Kasiura - wszystkie zgłoszone zadania są zanotowane-wskazano
wielokrotnie więcej zadań niż posiadamy pieniędzy - o wszystkich potrzebach wiemywskażemy ile w poszczególnych działach jest pieniędzy i zaproponujemy co wg.
Burmistrza i służb jest najbardziej potrzebne, a Państwo radni zdecydujecie
świadomie jakie zadania będą realizowane - w m-cu kwietniu br., po zakończeniu
I kw.br. będziemy wiedzieli jakie mamy dochody i wydatki, czy będziemy mogli
zaproponować możliwość zwiększenia wydatków na remonty, dróg i chodnikówz Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymaliśmy informację o możliwości przejęcia dróg
w Ligocie Krapkowickiej, ale postawiliśmy warunek-gmina przejmie drogi w przypadku
dofinansowania na remont albo przebudowę dróg - agencja zadeklarowała
dofinansowanie w kwocie 200 tyś.zł. na to zadanie - na komisjach kwietniowych radni
otrzymają informację w tym zakresie.
Plan zadań gospodarczych i inwestycyjnych Gminy Krapkowice na 2014 rok przyjęto
do zatwierdzającej wiadomości przy 1 głosie wstrzymującym, w wyniku głosowania głosowało 20 radnych.
Ad.9.
Informacja z realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 20
radnych.
Ad.10.
Informacja z realizacji
uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.(w załączeniu do
niniejszego protokołu).

Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości - głosowało 20
radnych.
Ad.11.
Podjęcie uchwał w sprawach różnych :
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski przedstawił pakiet projektów uchwał,
kolejno poddając pod głosowanie.
Burmistrz Pan Kasiura - zgłosił wniosek o wycofaniu projektu uchwały nr 21 w spr.
zmiany uchwały nr VI/76/2011 Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie
przyjęcia ”Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata
2008-2032”, a w miejsce wycofanego projektu uchwały, wprowadzić projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja i Mickiewicza w Krapkowicach, w związku
z wnioskiem radnych o konieczności poszerzenia cmentarza zlokalizowanego przy
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ul.3 Maja - ul. Mickiewicza - w świetle obowiązujących przepisów budowa lub
poszerzenie cmentarza możliwe jest jedynie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wniosek przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych .
Projekt uchwały Nr 3
- w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego – uchwała przeszła
jednomyślnie - glosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXV/407/2014
Projekt uchwały Nr 4 - w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało
20 radnych - UCHWAŁA NrXXV/408/2014
Projekt uchwały Nr 5 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA
NrXXV/409/2014
Projekt uchwały Nr 6 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXV/410/2014
Projekt uchwały Nr 7 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krapkowicach.- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 20
radnych - UCHWAŁA NrXXV/411/2014
Projekt uchwały Nr 8 - w sprawie zmiany uchwały nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej
z dnia 11.09.2013 r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 20
y radnych -UCHWAŁA NrXXV/412/2014
Projekt uchwały Nr 9 - w sprawie zmiany uchwały Nr XX/271/04 Rady miejskiej
w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
i trybu ich pobierania - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych –
UCHWAŁA NrXXV/413/2014
Projekt uchwały Nr 10 - w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną - uchwała przeszła jednomyślnie –
glosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XXV/414/2014
Projekt uchwały Nr 11 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w
drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych UCHWAŁA NrXXV/415/2014
Projekt uchwały Nr 12 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej- uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA
NrXXV/416/2014
Projekt uchwały Nr 13 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA
NrXXV/417/2014
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Projekt uchwały Nr 14 - w spr. przyznania nabywcy pierwszeństwa w nabyciu
budynku mieszkalnego i budynków użytkowych wraz z gruntem oraz udzielenie
bonifikaty - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych-UCHWAŁA
NrXXV/418/2014
Projekt uchwały Nr 15 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości - uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 20 radnych -UCHWAŁA
NrXXV/419/2014.
Projekt uchwały Nr 16 - w sprawie zamiany nieruchomości – uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXV/420/2014
Projekt uchwały Nr 17 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy –
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXV/421/2014
Projekt uchwały Nr 18 - w sprawie zamiany nieruchomości – uchwała przeszła
jednomyślnie- głosowało 20 radnych - UCHWAŁA NrXXV/422/2014
Projekt uchwały Nr 19 - w sprawie zamiany nieruchomości-uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XXV/423/2014
Projekt uchwały Nr 20 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom
Burmistrz Pan Kasiura - 47 dotychczasowym dzierżawcom upływa termin dzierżawy
i zgodnie z przepisami przedłuża się im dzierżawę, podejmując uchwałę - brak takiej
uchwały powoduje ogłoszenie przetargu -zgoda rady, to tzw odnowienie dzierżawyw przypadku nowego dzierżawcy należy ogłosić przetarg
uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr
XXV/424/2014
Projekt uchwały Nr 21 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rej. ulic 3 Maja i Mickiewicza w Krapkowicach uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr
XXV/425/2014
Projekt uchwały Nr 22 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice na rok 2014 - uchwała przeszła jednomyślnie - glosowało 20 radnych UCHWAŁA NrXXV/426/2014
Projekt uchwały Nr 23 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie
gminy Krapkowice środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała przeszła
jednomyślnie - glosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XXV/427/2014
Radna Małgorzata Szarek opuściła obrady - obraduje 19 radnych.
Projekt uchwały Nr 24 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok
Skarbnik Miasta Pan Patej - przedstawił w formie audiowizualnej autopoprawki
do projektu, na skutek m.in. otrzymanej przed sesją decyzji Ministerstwa Finansów
o zwiększeniu subwencji ogólnej oświatowej o 78 tyś. zł., uzyskanych oszczędności
z akcji ”zima”
i tak zwiększono budżet po stronie dochodów bieżących :
1. 50.000 zł - projekt "10 lat przyjaźni i współpracy partnerskiej"
2. 600.000 zł - gospodarka odpadami
3. 78.432 zł - subwencja oświatowa
4. 912.870 zł - dotacja na przedszkola z budżetu państwa
5.10.244 zł - dofinansowanie z gmin Walce, Gogolin i Strzeleczki do podopiecznych
w ŚDS
zwiększono budżet po stronie dochodów majątkowych:
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1. 50.000 - projekt "Nadodrzańskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Krapkowicach"
2. 50.000 zł - projekt "Plac Eichendorffa"
zmniejszono budżet po stronie dochodów majątkowych:
1. 319.142 zł -projekty unijne: Rogów Op.-40.917 zł;Żużela (161.492 z);Pietna (116.733 zł).
2. 114.921 zł -projekt unijny w Dąbrówce G.
zwiększono budżet po stronie wydatków bieżących:
1. 80.000 zł - projekt "10 lat przyjaźni i współpracy partnerskiej"
2. 675.375 zł - środki z dotacji z budżetu państwa na przedszkola (612.870 zł); dotacja
dla Urzędu Marszałkowskiego na organizację doradztwa metodycznego dla
nauczycieli (30.515 zł)
3. 4.195 zł - środki na ferie zimowe dla ZSP nr 4 i ZSS nr 1
4. 614.150 zł - gospodarka odpadami (600.000 zł); wydatki sołeckie (14.150 zł)
5. 95.299 zł - wyposażenie sali w Rogowie Op. (20.000 zł); wydatki sołeckie
(rozdział 92109 - 41.409 zł); wydatki sołeckie (rozdział 92195 - 25.890 zł); umowy
użyczenia - GGR (8.000 zł)
6. 35.000 zł - wyposażenie sali wiejskiej w Dąbrówce G. (19.000 zł); dofinansowanie
dla OSiR na darmowe wejścia na basen dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
(16.000 zł)
zmniejszono budżet po stronie wydatków bieżących:
1. 50.000 zł - plany zagospodarowania przestrzennego
2. 86.300 zł - kwota 30.515 dla Urzędu Marszałkowskiego na organizację doradztwa
metodycznego dla nauczycieli; kwota 55.785 zł na remonty w placówkach oświatowych;
3. 200.000 zł - akcja zima; 29.150 zł - wydatki sołeckie
zwiększono budżet po stronie wydatków majątkowych:
1. 330.000 zł - wydatki majątkowe w placówkach oświatowch (sala sportowa ZSP nr 4)
2. 150.000 zł - wkład do spółek prawa handlowego ZGKiM
3. 77.000 zł - sala w Żużeli (40.000 zł); Rogów Op. (37.000 zł) - prace dodatkowe
Zmniejszono budżet po stronie wydatków majątkowych:
1. 130.000 zł - wydatek majątkowy
zwiększono budżet po stronie rozchodów:
1.100.000 zł - pożyczka dla Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice
Pan Rożałowski - z ”akcji zima” powinny zostać pewne pieniądze, ze względu
na łagodną zimę w tym roku i prawidłowo spożytkowane -powinny zostać w tym dziale
i nie powinny być wydatkowane na inne zadanie np. na oczyszczeni miasta
Pan Patej- akcja zima i oczyszczanie miasta, to ten sam rozdział 90003,ale dwa różne
zadania - na oczyszczanie dróg i chodników zaplanowano 1,6 mln., z akcji zima
przesunięto (zmniejszono) kwotę 200 tyś.zł na zadania dodatkowe, gdyż nie uwęględniono projektu unijnego na 150 tyś.zł i 50 tyś.zł.na plan zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Pan Kasiura - na utrzymanie dróg i chodników zimą zaplanowano kwotę
500 tyś.zł.- aktualnie na to zadanie pozostawiono kwotę 300 tyś.zł.
Pan Rożałowski- co stanowi kwotę 200 tyś.zł. o którą zmniejszono budżet po stronie
wydatków bieżących w rozdziale 90003 -oczyszczanie miast i wsi-wydatki związane
z realizacją ich strukturalnych zadań, jak również kwotę 150 tyś.zł. o którą zwiększono
budżet po stronie wydatków majątkowych w rozdz. 90017- zakład gospodarki
komunalnej - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego.
Burmistrz Pan Kasiura - o 200 tyś.zł. zmniejszono wydatki na ”akcję zima”, a 150 tyś.zł.
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(wspomniane w sprawozdaniu) zostały przekazane w formie podniesienia kapitału
do Spółki ZGM, celem realizacji zadań na hali sportowej - tych zadań, które nie były
przewidziane, a które wyszły w trakcie realizacji zadania, a jest to wymiana całej
instalacji elektrycznej - należało to zrobić, aby hala sportowa była zdatna do użytku
i prawidłowego jej funkcjonowania .
Autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok przyjęto
jednomyślnie- głosowało 19 radnych
Uchwała przeszła jednomyślnie- glosowało 19 radnych – UCHWAŁA NrXXV/428/2014
Ad.2.
Projekt uchwały Nr 25
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych - UCHWAŁA Nr
XXV/429/2014
Projekt uchwały Nr 26 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice –
uchwała przeszła jednomyślnie - glosowało 19 radnych -UCHWAŁA NrXXV/430/2014
Projekt uchwały Nr 27- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka
Górna )przysiółek Posiłek ) - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnychUCHWAŁA NrXXV/431/2014
Projekt uchwały Nr 28 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowiceuchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym - głosowało 19 radnych - UCHWAŁA
Nr XXV/ 432/2014
Prezes WiK Pan Delewicz - obowiązek ustalania taryf za wodę i ścieki spoczywa na
spółce - uwzględniono tu wszystkie koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę i odbiorem ścieków, jak również wszystkie czynniki, które będą miały wpływ
na koszty w tym roku - takim, dość ważnym czynnikiem jest fakt odłączenia się Gminy
Gogolin i przeniesienie ścieków do własnej oczyszczalni w Choruli -staraliśmy się
wygenerować jak najniższe ceny za energię - proponujemy 2% podwyżki do
obowiązujących cen za wodę i ścieki tj.16groszy /m3 netto (woda i ścieki)
Projekt uchwały Nr 29 - w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla
Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice - Krapkowickie Molo - uchwała przeszła
przy 1 glosie wstrzymującym - głodowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXV/433/2014
Projekt uchwały Nr 30 - w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla
Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice- Nadodrzański Zakątek - uchwała przeszła
przy 1 głosie wstrzymującym - głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXV/434/2014
Projekt uchwały Nr 31 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej - uchwała przeszła przy 2 głosach wstrzymującychgłosowało 19 radnych -UCHWAŁA NrXXV/435/2014
Projekt uchwały Nr 32- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII//385/2013 z dnia
28.11.2013r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu pn.”Akademia przedszkolaka” uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych - UCHWAŁA NrXXV/436/2014
Projekt uchwały Nr 33 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo
metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Krapkowice - uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych UCHWAŁA Nr XXV/437/2014
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Ad.12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad udzielili:
Komendant Straży Miejskiej Pan Gorzolnik - ustalono sprawcę wyrzucania odpadów
komunalnych w części obrzeży ulicy Pstrowskiego - do końca tygodnia sprawca ma
uprzątnąć teren-jeżeli tego nie zrobi, to sprawa zostanie skierowana do sądu
Burmistrz Pan Kasiura :
- strategii zarządzania obiektami sportowymi nie ma - to, co opracowała Firma Haskel
to ocena bazy sportowej i wskazanie w jaki sposób tym zarządzać- zaproponowałem
Radzie Sportu opracowanie takiej strategii, ale nie podjęła tego tematu, gdyż na dzień
dzisiejszy jest to dość trudne -od przyszłego roku, za wyjątkiem basenu(dość duży Vat
należałoby odprowadzać) i hali sportowej( po remoncie decyzja w czyj zarząd zostanie
przekazana),wszystkie obiekty sportowe przejdą pod urząd (Wydz.OST) - powinno to
być skomasowane w jednym - na komisję kwietniową Spółka OSiR przedstawi zmiany
swojego statutu i zmianę nazwy-jednostka będzie zajmowała się wyłącznie
działalnością pływalni
-sala widowiskowo-taneczna w KDK
ma być w najbliższej przyszłości
modernizowana i ma być w niej zamontowana wydolna wentylacja, która ma zapewnić
wymianę powietrza w pomieszczeniu, jak również w upalne dni jego schłodzenie-jeżeli
okno jest jakimś symbolem, to będziemy starali przeanalizować i tę wersję- jednak
otwarcie okien przy 30 stopniowym upale nic nie zmieni,wręcz odwrotnie, a widzimy
jaki efekt przynosi podczas posiedzeń komisji stałych, odbywających się w urzędzie
podczas upalnych dni- na powyższe odniesiemy się na piśmie (interpelacja )
-obwałowanie Odry - trudny temat i skomplikowany- dobrze, że wszyscy budują wały
polepszając tym samym bezpieczeństwo - bardziej niebezpiecznym jest sytuacja
przetargu i wyłonienie wykonawcy na budowę zbiornika Raciborskiego, gdyż wartość
przetargowa jest wyższa od kosztorysowej i w związku z tym występuje opóźnianie
wykonania zadania - temat ciągle wraca - jesteśmy na każdym spotkaniu w tym
zakresie, organizowanym przez Marszałka czy też Wojewodę, wskazując na problem,
ostatnio wspólnie ze Starostą Krapkowickim- zostaliśmy tylko wysłuchani - obecnie
trwa reorganizacja systemu zarządzania zlewniami rzek- jest bezwład decyzyjny i nie
ma żadnych propozycji - na ostatnim spotkaniu u Wojewody na pytanie czy brany jest
pod uwagę nasz węzeł -odpowiedź była taka, że w najbliższym czasie nie - Wojewoda
nie rozwijał tematu .
Pan Brzozowski- jednak inne gminy otrzymują dotacje na odbudowę wałów np.
Chorula
Burmistrz Pan Kasiura - to nie Powiat Krapkowicki otrzymał pieniądze, lecz
wojewódzkie instytucje zarządzające zlewniami rzek (Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Inwestycji Wodnych) wg. przygotowanych prac na ich wnioski - WZMiIW nie jest
przygotowany na wydanie pieniędzy na nasz teren- jeżeli Państwo radni uważacie, że
ten stan rzeczy jest zaniedbany i wymaga natychmiastowych działań proszę przyjąć
stosowne stanowisko, a my prześlemy do Wojewody – może będzie jakaś reakcja
Pan Bryś - to nie jest tak, że u nas nic nie zostało zrobione - od strony Straduni do
Żywocic wały zostały gruntownie wyremontowane - teraz od strony Źlinic będzie
budowany nowy polder na wałach, co będzie dla nas korzystnym.
Ad.13.
Wolne wnioski i zapytania.
Pan Rożałowski - przy organizacji festynów gminnych należy wziąć pod uwagę
naszych przedsiębiorców prowadzących branżę gastronomiczną, aby mogli
zaproponować smaczne i tańsze własne produkty - w latach ubiegłych wybierana była
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jedna firma, tudzież z innej gminy, narzucająca drogie ceny na produkty- to należy
zmienić
- nie mając dużych środków finansowych, rozważane jest zagospodarowanie terenów
za pływalnią Delfin - w pierwszej kolejności, na miarę posiadanych pieniędzy
powinniśmy rewitalizować tereny boiska w Otmęcie, albo wykorzystać tereny
pomiędzy blokami na osiedlu w Otmęcie (koło Tesco ) i zbudować tu np. siłownię pod
chmurką
-poprawić bezpieczeństwo przy przejściu przez ul. Ks.Koziołka w momencie, gdy nie
działa sygnalizacja świetlna, poprzez załączanie przyciskiem świateł (przy przejściach
dla pieszych) albo zatrudnić. w ramach prac interwencyjnych bezrobotnego,który
przeprowadzałby bezpiecznie dzieci przez przejścia
Pan Brzozowski - należy opracować zmianę organizacji ruchu w ulicach StaszicaLimanowskiego-Pstrowskiego dla samochodów ciężarowych-kilkakrotnie składane
wnioski
Pan Rożałowski – przy parku Magnolia w Krapkowicach w pasie drogi do parku
pozostawiono skrzynkę elektryczną – jeżeli jest to możliwe,to należy ją przenieść,
albo otoczyć krawężnikiem lub trawą
Radna Katarzyna Piętka opuściła obrady- obraduje 18 radnych .
Pan Unsner- nadal parkowane są nagminnie samochody na parkingu przy kościele
w Otmęcie (Osiedle Sady) – handlujący samochodami zajmuje cały teren parkingu
uniemożliwiając tym samym parkowanie innym - interwencja strażników zdała się na
krótko
-zwracam się z prośbą do radnych, aby tak jak składali ślubowanie na początku
kadencji pracowali dla całej gminy - nie podoba mi się negowanie w prasie,na sesji
pewnych zadań np. koncepcji przebudowy budowy mostu kolejowego-powinniśmy
dochodzić do konsensusu, bo wszyscy pracujemy dla dobra gminy - nie potrzebna
jest negacja- najgorsze jest to, że pewna grupa radnych neguje, a mieszkańcy mówią,
że to wszyscy radni tak postanowili
Pan Rożałowski-sesje są nagrywane, na sesjach uczestniczą media, są protokoły – są
różne środki masowego przekazu -można więc zobaczyć jaka grupa radnych jak
głosuje -zgadzam się jednak z tym ,że wszyscy pracujemy dla dobra gminy
Burmistrz Pan Kasiura
*nie jest łatwo dojść z naszymi firmami prowadzącymi branżę gastronomiczną do
porozumienia, tak, aby na dobrych zasadach zapewnili całodobową organizację
cateringową na organizowanych imprezach - dyr. KDK jest na etapie rozmów w tym
zakresie - jeżeli będzie to możliwe, to do tego doprowadzimy, ale powinno być to
korzystne dla obu stron
*jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową projekt na dofinansowanie
z Annalandu na siłownię pod chmurką na osiedlu xxx-lecia, kilka wniosków złożonych
na doposażenie z monitoringiem na Placu Gagarina, teren rekreacyjny z placem
zabaw przy ujściu Osobłogi, na siłownię pod chmurką przy hali sportowej w Otmęcieteren stadionu sportowego też jest brany pod uwagę, ale tu musi być przed wszystkim
wykonane całościowo ogrodzenie i odpowiednie wykorzystanie całego terenu- teren
za pływalnią „Delfin” należy również zagospodarować - przejmując ten teren od
Agencji Własności Rolnych, gmina zobowiązała się na zagospodarowanie tego terenu
na cele rekreacyjno -sportowe-zadanie chcemy robić etapami, składając wnioski na
dofinansowanie -w innym przypadku gmina będzie musiała zwracać pieniądze agencjido pływalni miała być też dobudowana niecka zewnętrzna, ale póki co, nie ma na to
pieniędzy, ale jeżeli będzie dofinansowanie, to tak (przy 50% dofinansowaniu koszt
600-700 tyś.zł) - przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne, lekkoatletyczne
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przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach i tu mając dokumentację możemy
starać się o dofinansowanie
*wspólnie należy rozpatrzyć ruch samochodowy w ulicach Staszica -Limanowskiego Pstrowskiego - wcześniej przyjęto dojazd tymi ulicami do terenów inwestycyjnych i nie
sposób póki co zamknąć ruch dla samochodów ciężarowych - aktualnie w drugiej
części Otmętu będą robione drogi Żeromskiego i Chrobrego jako równorzędne - jako
drogi jednokierunkowe ulice Waryńskiego i Buczka oraz Krasickiego, Szkolna
i Moniuszki
*skrzynka elektryczna przy wjeździe do parku Magnolia, póki co nie utrudnia wjazdu-z
tego wjazdu bardzo sporadycznie korzysta się-jeżeli znajdą się jakieś dodatkowe
pieniądze skrzynka zostanie przesunięta
*wszystkie te zadanie będą poddane pod dyskusję na komisje i tu powinna zapaść
decyzja, które zadania w ciągu 4 - 8 lat powinny być jako pierwsze prowadzone
Pan Rożałowski- niepokoję się jednak, że tak duże pieniądze(1,6 mln.zł.) są
wyznaczone na kompleks boiskowy przy PG Nr 2 -nie muszą to być tak duże
pieniądze - należy mieć wariant tańszy
Burmistrz Pan Kasiura - to zadanie nie musi być budowane całościowo - może być
budowane etapowo - zleciliśmy opracowanie pełnej dokumentacji, ale to nie znaczy,
że w całości zostanie ona zaakceptowana-aktualnie dyskutujemy nt. projektu na
remont remizy strażackiej w Pietnej- projektant zaprojektował całkiem nowy budynek
z salą(700 tyś.zł) - dyskutujemy czy tak duża sala jest potrzebna-na pewno w części
zostanie okrojona
Pan Suchy- stwierdził, że ulica Kamienna, jest bardzo wąska, co utrudnia jakikolwiek
ruch pojazdów w tej ulicy*rozważyć wybudowanie małego parkingu(na 10 samochodów) przy boisku Orlik
*rozważyć wybudowanie placu zabaw na osiedlu kwiatowym (brak) - plac zabaw
powinien być ogrodzony przed psami
Pan Bryś – wnioskował o podjęcie stosownych działań, tym samym zobowiązując
właściciela budynku w Żywocicach ( dawny bar) do jego remontu, jak również do
uporządkowania terenu wokół budynku.
Ad.14.
Zakończenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
-zakończenia XXV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Witold
Rożałowski, dziękując wszystkich za udział w obradach radnych.
Protokołowała: Elżbieta Skiba.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski
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