Protokół Nr XXVIII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 kwietnia 2014 rok
Ad.1. Sprawy regulaminowe
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim
Domu Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz.
1645. W obradach uczestniczyło ok.50 osób.
Porządek obrad.
1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 26.02.2014 r.
do 23.04.2014r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 13
porządku obrad.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS-rodzaje, wielkość zasiłków
oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2013 roku.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2013 roku i I kwartale 2014 r.
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy
Krapkowice
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. Informacja
o działalności sportowej w 2013 roku.
11. Informacja nt. udziału Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2014
rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.
12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Otwarcia XXVIII 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 19
radnych ( stan rady 21 radnych ), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania
prawomocnych decyzji.
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Przewodniczący obrad zaproponował zmianę porządku obrad dot.rozszerzenia pkt. 9
o przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uwag do
” MasterPlanu dla dorzecza Odry” ogłoszonego przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej-taka propozycja padła na Komisji Gospodarki i Finansów w dniu 17.04.2014
r. przy omawianiu Informacji nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy
Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
Porządek obrad o proponowaną zmianę przyjęto jednomyślnie– głosowało 19
radnych.
Protokół z Sesji Rady z dnia 26 lutego 2014 r. był do wglądu w Biurze Rady, na
stronie internetowej, na sali przed Sesją. Protokół przyjęto jednomyślnie bez uwag,
do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych .
Ad.2.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj.od 26 lutego 2014 r.
do 23 kwietnia 2014 r. przedłożył Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura
-08.03.2014r.Dzień Kobiet
w KDK, w dwóch odsłonach: o gdoz.1600
00
i o godz.19 - dwukrotny występ kabaretu „OTTO” oraz dwukrotny recital Jakuba
Niewaldy z Klubu Wokalisty, działającego przy KDK – losowanie upominków, słodki
poczęstunek i goździk dla każdej z Pań, ufundowane przez krapkowickich
przedsiębiorców
-13.03.2014r- spotkanie z przedsiębiorcami– organizowane spotkanie z biznesem
przynosi wymianę informacji, doświadczeń, zwrócenie uwagi na bolączki- omówiono
budżet gminy na 2014 rok, Kartę Rodziny, położenie Krapkowic w Aglomeracji
Opolskiej, a także ulgi podatkowe dla przedsiębiorców-Karta Rodziny ma zachęcić
przedsiębiorców do włączenia się w projekt, co ma zwiększyć atrakcyjność karty
i rozszerzyć zakres użytkowania– Karta Rodziny zostanie poszerzona o seniorównajstarsi mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z kina, pływalni, z tych promocji,
z których korzystają rodziny wielodzietne– karta seniora zostanie wprowadzona od
lipca tego roku
-Zebrania Sprawozdawcze OSP: 15.03.2014r. w Żywocicach, 22.03.2014r.
w Ściborowicach, 29.03.2014r. w Pietnej
-22.03.2014r- XVI Integracyjny Przegląd Amatorski Działalności Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych Krapkowice 2014r- „Też Mam Talent”, organizowany przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach- przegląd talentów odbył się
w KDK
-29.03.2014r.- VIII Pchli Targ na krapkowickim Rynku– po raz kolejny bardzo duże
zainteresowanie
-rozstrzygnięto przetarg na gospodarowanie odpadami komunalnymi– 28.0.2014r.
podpisano umowę z Firmą Komunalnik– firma dostarczyła już pojemniki do
wszystkich nieruchomości wielorodzinnych i jednorodzinnych- w trakcie jest
dostarczanie pojemników na odpady biodegradowalne- 05.04.br. odbierano odpady
wielkogabarytowe na wioskach, a 12.04.br. odpady takie w mieście- firma wywiozła
takich odpadów z gminy aż 100 ton- w celu utrzymania dotychczasowej wys. opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest wprowadzenie pewnych
zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, przyjętego
uchwałą nr XXII/354/2013 z dnia 3 października 2013r.- dzisiaj zmiany te zostały
przedstawione radnym z prośbą o zapoznanie się z nimi i wniesienie ewentualnych
uwag i wniosków (do Wydz. GGR), przed podaniem regulaminu konsultacjom
społecznym, które planowane są na przełomie maja i czerwca br.- nowy Regulamin
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będzie obowiązywał z mocą od 1 stycznia 2015 roku i w oparciu o jego brzmienie
zostanie przygotowana dokumentacja do przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice (propozycja zmian w załączeniu do protokołu)
-rozstrzygnięto przetarg na renowację nawierzchni dróg w gminie- wygrała Firma
Larins z Lublińca- działają trzy ekipy- w pierwszej kolejności ruszają remonty
cząstkowe dróg na terenie miasta- drogowcy będą łatać dziury na trasie Biegu
Krapkowickiego, wykonają dywaniki asfaltowe na dojeździe do Placu Eichendorffa
oraz przy krapkowickim Porcie Jachtowym MARINA, potem następne do załatania
drogi w mieście– po remontach cząstkowych w mieście drogowcy przejdą z pracami
na wioski– sołtysi wspólnie z Naczelnikiem Wydz. GKI uzgodnią zakres działań
koniecznych do przeprowadzenia na wioskach
- na ukończeniu jest rozstrzygnięcie przetargu na remont ulicy Kozielskiej- firmy
składają jeszcze uzupełnienia- najtańsza jest Firma Trakt z Kluczborka- remont
planowany jest na koniec maja br.
-Gmina Krapkowice podpisała umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie
przejęcia dróg znajdujących się na terenie Ligoty krapkowickiej- gmina otrzyma
pieniądze na przebudowę dróg, w zamian zobowiązała się do ich utrzymania– uliczki
otrzymają nową nawierzchnię z kostki– remont nastąpi latem
-po zatwierdzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 zapadnie decyzja o dalszej zmianie organizacji ruchu
w Krapkowicach- po wycenieniu priorytetowych zadań okaże się, czy w najbliższych
latach będą pieniądze na budowę dwóch rond w mieście– Marszałek Województwa
Opolskiego pozytywnie ocenia pomysł na upłynnienie ruchu, ale dalsze decyzje
uzależnia jednak od uzyskania konkretnych funduszy
- odbył się przetarg na budowę centrum rekreacyjnego dla dzieci w Krapkowicach
przy ulicy Przybrzeżnej- do przetargu przystąpiło 5 firm– wygrała Firma Paga
z Krapkowic- w ciągu dwóch miesięcy centrum będzie wykonane- rozpoczęto
budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Przybrzeżnej w kierunku Portu Jachtowego
Marina
- na postanowienie sądu odnośnie zakazu korzystania z boiska szkolnego przy PSP
Nr 1 w Krapkowicach po godz. 1600 kierujemy zażalenie wraz z uzasadnieniem- to
postanowienie sądu jest nie do zaakceptowania, to tak jakby zamknąć drogę tylko
dlatego że zdarzają się na niej wypadki- tego typu obiekty powinny być jak najdłużej
czynne, to tam powinna spędzać wolny czas młodzież
Burmistrz zaprosił wszystkich na „Dni Majowe” organizowane w dniach 1-4 maja br
-1 maja rozpocznie się XXXII Krapkowickim Biegiem Ulicznym, a na Placu
Eichendorffa występem Zespołu Universe; 2 maja to dzień „Partnerstwa” i przede
wszystkim odnowienie Deklaracji Partnerstwa w PSP nr 1 w Krapkowicach, a na
Placu Eichendorffa wiele imprez, występów zespołów m.in. Zespół ORFEUSZ
i zespołów miast partnerskich; 3 maja msza św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw.św.Mikołaja i złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar wojen, wiele imprez
i występów zespołów na Rynku i Placu Eichendorffa; 4 maja na Placu Eichendorffa
wiele imprez i występów zespołów min. występ taneczny Klubu Siera, Studia
Piosenki KDK, Klubu Wokalisty przy KDK, występ Kabaretu Rak jak również Koncert
Zespołu ŁZY- dalej nie wiemy czy przyjedzie delegacja z Ukrainy- delegacje z innych
miast partnerskich potwierdziły swój udział– szczegółowy program Dni Majowych
dostępny jest na stronie Krapkowic– KDK wydrukowało również plakaty na słupy
ogłoszeniowe

3

Pan Rożałowski- brak informacji ze spotkania przedsiębiorcami– na spotkanie nie
zaproszono radnych, którzy w związku z tym wyrazili dezaprobatę- wcześniej
przedstawiłem projekty uchwał w sprawie pomocy de minimis– uzgodniliśmy,
iż przedyskutujemy wspólnie projekty z przedsiębiorcami- cieszy mnie jednak
szczęśliwy finał całej sprawy- nowe prawo odnośnie pomocy finansowej dla firm daje
nam kolejne narzędzie do zachęcania przedsiębiorców do rozwoju i inwestowania na
terenie Krapkowic i okolic.
Burmistrz Pan Kasiura- zaznaczyłem o spotkaniu z przedsiębiorcami w dniu 13
marca br., w sprawozdaniu- na tym spotkaniu dyskutowaliśmy również o dwóch
propozycjach tj pomocy de minimis i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy– wielu przedsiębiorców podkreśliło, iż jest to ciekawy
temat- ustaliliśmy, że wrócimy do tematu w czerwcu br., gdy będzie odbywała się
dyskusja nad pomocą regionalną- uchwała rady obowiązuje tylko do m-ca czerwca
br.– od 1 lipca br. wchodzą zmniejszone kwoty pomocy regionalnej- województwo
opolskie traci 15% z tytułu dużych inwestycji
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 26 lutego br. do 23
kwietnia br. przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19
radnych.
Ad.3.
Wnioski i zapytania nie związane z tematami dzisiejszych obrad–
odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
Pan Brzozowski- kiedy rozpocznie się koszenie traw na placach rekreacyjnych,
placach zabaw itd.,- jaka była przyczyna nieczynnej w sobotę krapkowickiej pływalni
– na dzień dzisiejszy jak przedstawia się kondycja finansowa pływalni- czy trwają
prace przy zmianie nazwy OSiR-u
Pan Brzozowski- podziękował prezesowi ZGKiM za szybkie wymalowanie
pomieszczeń w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Krapkowicach (d.internat,
wnioskując o wymalowanie również wszystkich korytarzy w budynku.
Pan Żyłka– jaki jest stan prawny nieruchomości przy Dworcu PKS w Krapkowicachinwestycja nie zakończona i straszy nie estetycznym wyglądem przy głównej drodze,
może grozić katastrofą budowlaną- na jakim etapie jest sprawa niedozwolonego
parkowania samochodu na chodniku przy bloku nr 2 na Osiedlu 1000- lecia
Pan Unsner– należy wykonać oświetlenie uliczne na odcinku od „starego przejazdu
kolejowego” w Otmęcie w kierunku dawnych zakładów przemysłu skórzanego-coraz
więcej składanych jest skarg na ten fakt
Pan Bryś- należy dodać do znaków drogowych w ulicach Żeromskiego i Kozielskiej,
ograniczających tonaż do 10 ton, napis:” za wyjątkiem pojazdów rolniczych
i mieszkańców”
Pan Rożałowski- po wizji lokalnej dróg gminnych, radni wytypowali do remontu wg.
kolejności drogi- uzgodniono, że w pierwszej kolejności będzie remontowana ulica
Kozielska, ze względu na pozyskanie tu pieniędzy z tzw „schetówki, a pozostałe
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drogi z oszczędności przetargowych wg. przyjętego harmonogramu- dzisiaj radni
otrzymali inne propozycje, w tym takie, które nie były brane w ogóle pod uwagę
Ad.4.
Sprawozdania z działalności w 2013 roku : Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Krapkowicach, Warsztatu Terapii
Zajęciowej w
Krapkowicach,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach (w załączeniu do
protokołu)
Sprawozdania przyjęto kolejno do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie:
Sprawozdanie OPS- jednomyślnie; Sprawozdanie WT- jednomyślnie; Sprawozdanie
ŚDS- jednomyślnie- głosowało 19 radnych.
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice (w załączeniu
do protokołu)
Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice przyjęto jednomyślnie do
zatwierdzającej wiadomości– głosowało 19 radnych .
Ad.6.
Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2013 roku
i w I kwartale 2014 roku (w załączeniu do protokołu)
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości– głosowało 19
radnych .
Ad.7.
Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
( w załączeniu do protokołu )
Sprawozdanie przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych.
Ad.8.
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją
sanitarną Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu)
Prezes Spółki WiK Pan Delewicz– spółka prowadzi duże inwestycje związane
z budową kanalizacji- największa inwestycja prowadzona jest w Sołectwie Żywocice
– I etap zakończony– rozpoczęto już II etap– łącznie w tym sołectwie ponad 10 km
kanalizacji– II etap powinien być zakończony w miesiącu wrześniu br.- ogłosiliśmy
przetarg na budowę kanalizacji w Pietnej- oferty zbierane będą do 5 maja br.-będzie
tu budowane 6 km kanalizacji- złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy– po tej
inwestycji przejdziemy na Osiedle Kwiatowe, gdzie będzie wykonane 2 km
kanalizacji– przystąpimy również do wymiany starych rur na rury PCV- prowadzimy
inwestycje wielomilionowe (ok.10 mln.).
Pan Rożałowski- informacja interesująca, wiążąca się z bardzo dużymi nakładami
finansowymi- czy Spółka „WiK” uczestniczyła również przy wymianie kolektora
deszczowego w ulicy Drzymały
Pan Delewicz- spółka wymieniała kolektor deszczowy wzdłuż całej ulicy Drzymały na
zlecenie zewnętrzne ( z UMiG)
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19
radnych.
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Ad.9.
Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia
powodzi( w załączeniu do protokołu )
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości– głosowało 19
radnych.
Burmistrz Pan Kasiura- na komisji gospodarki i finansów radnych zaniepokoił fakt
pominięcia w „Master Planie” dla dorzecza rzeki Odry” problemu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego tzw. węzła krapkowickiego, pomimo, że zadanie było
zgłoszone do planu- radni postanowili ten fakt oprotestować stanowiskiem podjętym
na dzisiejszej sesji- oczywiście nie możemy się na to zgodzić, aby pominięto
zgłoszone zadanie do Master Planu- raport z 2002r roku wskazywał potrzebę
wybudowania kanału ulgi- wg. wyliczeń sprzed wielu lat, to koszt ok.300-600 mln zł.
i takie pieniądze w budżecie krajowym nie zostały wskazane- MasterPlan jest
pomocny przy opracowaniu konkretnych planów realizowanych przez RZGW- do
jutra, do Master Planu zbierane są uwagi w ramach konsultacji społecznych
i dlatego uznaliśmy, że takie stanowisko rady zgłosimy do MasterPlanu- ponadto
zostanie ono wysłane do wojewody, marszałka i parlamentarzystów woj. opolskiego,
aby ten temat nie był zapomniany i odsuwany na bok- nas interesuje, aby przepływ
wody przez Krapkowice był prawidłowy, bez zatapiania lewej i prawej strony miastaponadto będziemy obserwować jak postępują prace przy budowie zbiorników
w Raciborzu i Racławicach Śląskich
Przewodniczący obrad odczytał stanowisko RM w Krapkowicach w sprawie uwag
do „Master Planu dla dorzecza Odry”, ogłoszonego przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej (w załączeniu do protokołu)- stanowisko radni przyjęli
jednomyślnie w wyniku głosowania- głosowało 19 radnych .
Ad.10.
Sprawozdanie
nt.
realizacji
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania
gminy. Informacja o działalności sportowej w 2013 roku (w załączeniu do
protokołu)
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2013 rok oraz Informację o działalności sportowej w 2013 roku
przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości– głosowało 19 radnych .
Ad.11.
Informacja nt. udziału Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”.
Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów soleckich
(w załączeniu do niniejszego protokołu)
Informację przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19
radnych.
Ad.12.
Podjęcie uchwał - projekty uchwał omawiały komisje, przed sesją rady
opiniując wszystkie pozytywnie
Projekt uchwały Nr 1 - w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Dąbrówka
Górna na lata 2014-2020”- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnychUCHWAŁA NrXXVIII/442/2014
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Projekt uchwały Nr 2 - w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice
w ramach pomocy de minimis- uchwała przeszła jednomyślnie– głosowało 19
radnych- UCHWAŁA NrXXVIII/443/2014
Projekt uchwały Nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty- uchwała
przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych– UCHWAŁA NrXXVIII/444/2014
Projekt uchwały Nr 4 - w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu
„GOLD” w Krapkowicach Otmęcie- uchwała przeszła przy 1 głosie przeciwko,
1 głosie wstrzymującym- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXVIII445/2014
Projekt uchwały Nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA
NrXXVIII/446/2014
Obrady opuścił radny Krzysztof Czapluk.
Projekt uchwały Nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 18 radnych- UCHWAŁA
NrXXVIII/447/2014
Projekt uchwały Nr 7 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice- uchwała przeszła
jednomyślnie- głosowało 18 radnych– UCHWAŁA NrXXVIII/448/2014
Projekt uchwały Nr 8 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości
Burmistrz Pan Kasiura- jest to projekt dyskusyjny i kontrowersyjny, ale stoimy wobec
problemu braku miejsc grzebalnych w Otmęcie i poszerzenia cmentarza w Otmęcie
–rozmowy z właścicielami nie dały skutku zamiany nieruchomości proponowanej
przez gminę- były to długie rozmowy w czasie– jest to nieruchomość pomiędzy
cmentarzem, a budynkiem urzędu i o tę nieruchomość chcemy poszerzyć cmentarzjest to cena powyżej wyceny- właściciele zdają sobie sprawę z konieczności
zabezpieczenia poszerzenie cmentarza i ten fakt wykorzystują– za 12 arowy teren
właściciele żądają 500 tyś.zł brutto, deklarując rozbiórkę stojącego na działce
budynku we własnym zakresie- należy pod uwagę wziąć wszystko, również czynnik
społeczny tej sprawy tj przyzwyczajenia ludzi oraz ewentualne protesty związane
z lokalizacją nowego cmentarza-zakup tego terenu rozwiązuje problem grzebalny na
6-8 lat (ok.220 miejsc grzebalnych)- w 2015 roku gmina przejmie także działkę przy
ulicy Mickiewicza, na której aktualnie funkcjonuje hurtownia budowlana- tam
przesuniemy obecne śmietniki i w ten sposób uzyskamy kolejne miejsca i parking
Pan Gut- stwierdził, że ludziom należy się godny pochówek i jak najbardziej należy
wykupić nieruchomość na poszerzenie cmentarza w Otmęcie- za nowy cmentarz
musielibyśmy o wiele więcej pieniędzy wyznaczyć w budżecie
Pan Bryś– w przeliczeniu na ha to daje 4 mln.zł.- takich cen nie ma nawet
w Brukseli– to są pieniądze publiczne- gdybyście przeprowadzili referendum, to
większość mieszkańców opowiedziałaby się za cmentarzem na polu golfowym, a my
wydzierżawiamy pole golfowe za przysłowiową złotówkę- 500 tyś.zł. za 12 arową
działkę to bardzo dużo– pozostaje jeszcze ogrodzenie, przywiezienie piasku,
wykonanie alejek itd.
Pan Rożałowski– wcześniej należało przygotować referendum-dzisiaj jest za późnogdybyśmy bardziej energicznie działali, to może bylibyśmy dzisiaj po takim
referendum
Pan Koppe– czy ktoś robił rozeznanie czy pod tym budynkiem nie znajdują się
media tzn. linie energetyczne, bunkier, wody podskórnej itd.
7

Burmistrz Pan Kasiura- o ile orientuję się, to na działce tej nie ma żadnych budowli
podziemnych– nie mamy wyjścia, bo cmentarz jest potrzebny teraz
Pan Malinowski- musimy dać burmistrzowi wolną rekę– ta dyskusja trwa już
kilkanaście lat
Pan Rożałowski– zaapelował, aby rozmowom i samemu zakupowi działki nadać
rygor szczegółowego nadzoru, bacząc na uniknięcie korupcji czy nadużyć
finansowych
Pan Kpope- to znaczy,że jeżeli będę głosował za tą uchwałą, to będę skorumpowany
Pan Rożałowski- wszystko powinno być przeprowadzone w atmosferze pełnej
jawności i przejrzystości, tym bardziej, że osoba od której kupujemy działkę jest
administratorem cmentarza
Pan Gut- robicie ludziom ferment w głowach– jeżeli jest pan za, to niech pan będzie
za, a jak przeciw, to bądź pan przeciw- należy głosować projekt- ludzie z Otmętu nie
mają gdzie chować swoich bliskich.
Burmistrz Pan Kasiura- zapraszam radnych do rozmowy, do negocjacji
z właścicielem, z współwłaścicielami nieruchomości– może któremuś z radnych uda
się zbić cenę- ten zakup będzie prowadzony zgodnie z procedurami
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła
przy 1 głosie przeciwko, 2 głosach wstrzymujących,15 głosach za- głosowało 18
radnych –UCHWAŁA NrXXVIII/449/2014
Projekt uchwały Nr 9 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów,
psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Krapkowice
Burmistrz Pan Kasiura– zaproponował autopoprawkę do projektu poprzez
wykreślenie w paragrafie 1 punktu 1, który mówi, że pedagog, psycholog, logopeda
zatrudnieni są na 26 godzin tygodniowo- przyjmując ten zapis wydłużamy im czas
pracy o 8 godzin- po szczegółowym omówieniu postanowiliśmy przyjąć zapisy
wskazane przez inspektora pracy, gdyż nie ma jeszcze dokładnej wykładni
z Ministerstwa– mogłoby to spotkać się z dużym niezadowoleniem nauczycieli i póki
co przy braku wykładni zapis w projekcie należy zmienić
- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 18 radnych- UCHWAŁA
NrXXVII/450/2014
Projekt uchwały Nr 10 - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
Skarbnik Miasta Pan Patej- zmiany budżetu omówiono szczegółowo na komisji
gospodarki i finansów– największe zmiany dot. przebudowy dróg wewnętrznych
i dojazdowych w Ligocie Krapkowickiej(II i III etap realizacji)- Agencja Własności
Rolnych przekazuje nieodpłatnie drogi i na realizację zadania przekazuje kwotę 236
tyś.zł.; wybudowanie dwóch stanowisk dla samochodów pożarniczych dla OSP
w Żużeli i Pietnej- 500 tyś.zł.; na zakup przeniesienia udziałów wkładów do spółek
prawa handlowego(dot. basenu krapkowickiego)kwota 300 tyś.zł.; przeklasyfikowanie, na wniosek dyr.KDK dotacji 34 tyś.zł. z wyk.klimatyzacji na sali KDK na
wykonanie zakupu zestawu do projekcji 3D razem z okularami i ekranem, co wiąże
się ze złożonym wnioskiem dyrektora KDK o dofinansowanie, które wyniesie 50%
realizacji zadania
- uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok przeszła jednomyślniegłosowało 18 radnych- UCHWAŁA NrXXVIII/451/2014
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Projekt uchwały Nr 11- w sprawie rodzajów usług dodatkowych w zakresie
odbierania odpadów komunalnych- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 18
radnych- UCHWAŁA NrXXVIII/452/2014
Projekt uchwały Nr 12 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej-uchwała
przeszła jednomyślnie- głosowało 18 radnych- UCHWALA NrXXVIII/453/2014
Projekt uchwały Nr 13 - w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej- uchwała przeszła przy 1 głosie
wstrzymującym- głosowało 18 radnych- UCHWAŁA NrXXVIII/454/2014
Ad.13.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania
Obrady opuścił radny Andrzej Malinowski.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych w pkt.3 porządku obrad udzielili:
Burmistrz Pan Kasiura
- koszenie traw rozpoczęło się i na pewno do połowy maja br. zadanie zostanie
zrealizowane na terenie całej gminy- plan jest taki, aby najpierw koszenie prowadzić
na placach rekreacyjnych, terenach, gdzie będą odbywały się imprezy związane
z Dniami Krapkowic
- nieruchomość przy Dworcu PKS jest prywatną, kilka lat temu rozpoczętą właścicielka nie ma środków finansowych na zakończenie budowy- nieruchomość
wystawiono na sprzedaż, ale cena odstrasza nabywców- wielokrotnie były
prowadzone rozmowy z właścicielką- niestety nie możemy we własnym zakresie
wyegzekwować zakończenia tej budowy- wystosowaliśmy pismo do nadzoru
budowlanego, iż budynek stanowić może katastrofę budowlaną, ale nie mamy
jeszcze odpowiedzi
-kolejny raz zgłosiliśmy policji sprawę nieprawidłowego parkowania samochodu na
chodniku przy bloku nr 2 na Osiedlu 1000-lecia-wniosek ponownie został skierowany
do sądu- straż miejska na każde wezwanie podejmuje interwencje
Prezes OSiR Pan Kubilas- na piątek zwołane jest zebranie akcjonariuszy spółki- tu
zapadnie zmiana nazwy OSiR na Krapkowicką Pływalnię Delfin– w sobotę, przed
świętami o godz.8-ej nastąpiła awaria pomp na basenie- wszystkie frakcje zostały
wyłączone- niestety okres przedświąteczny uniemożliwił kontakt z ludźmi, u których
moglibyśmy szybko sprowadzić części- konserwator na tzw. prowizorce uruchomił
pompy, co pozwoliło, że basen od poniedziałku pracował- dzisiaj prowizorka została
zlikwidowana- w tym roku działamy w miarę dobrze- jeszcze bez dofinansowaniamniej będziemy płacić za energię elektryczną dzięki kolektorom słonecznym- do
końca kwietnia br mają być zakończone prace związane z montażem kolektorów
Zastępca Burmistrza Pan Haraf- w ulicy Kilińskiego na słupach oświetleniowych
nastąpiła awaria instalacji elektrycznej- konieczna jest wymiana całej instalacji
elektr.- aktualnie elektryk szacuje koszt wymiany instalacji, co pozwoli na rozeznanie
czy będziemy mogli to zadanie wykonać w ramach zaplanowanych środków na
oświetlenie w mieście
-sami nie możemy dokonać zmiany znaków drogowych- musimy wystąpić o zmianę
organizacji ruchu na drogach- to musi być poprzedzone projektami- to dotyczy
połączeń z drogami wyższego rzędu
- informacja o planowanych inwestycjach w tym roku została przekazana radnym na
komisji gospodarki i finansów i została ona zaakceptowana pozytywnie- poprzednie
dyskusje do końca nie zakończyły się sukcesem, nie wybrano wg. jakiej kolejności
miałyby być realizowane- radni zobligowali burmistrza do przedstawienia propozycji
wg. kolejności realizowanych inwestycji w ramach środków budżetowych na ten rok9

burmistrz taką propozycję dzisiaj przedłożył- przetarg na ulicę Kozielską jest na
ukończeniu- wybranie najtańszej firmy, pozwoli tu zaoszczędzić ok. 100 tyś.zł.- nie
wiemy jednak jak potoczy się przetarg na inwestycje na Posiłku i jakie i czy w ogóle
będą tu oszczędności
Pan Rożałowski– nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, gdyż o ile wiem mieliśmy
poczekać do zakończenia przetargów- mieliśmy policzyć oszczędności z tego tytułu
i dopiero przyjąć zadania do realizacji wg. harmonogramu, ale po przygotowaniu
przez burmistrza zakresu zadań do realizacji
Na salę obrad wrócił radny Andrzej Malinowski
Prezes ZGMiK Pan Piosek- korytarze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
(dawny internat) będą na bieżąco malowane
Pani Piętka- od strony stacji paliw w Otmęcie w kier. hali sportowej należy wykonać
oświetlenie uliczne.
Ad. 14
Wolne wnioski i zapytania
Pan Kandziora– na przeciwko Sklepu Tesko miała powstać siłownia pod chmurkązadanie zastopowano ze względu na wadliwy projekt- kiedy nastąpi realizacja tego
zadania; po „akcji zima” pozyskaliśmy oszczędności ze względu na łagodną w tym
roku zimę- na co te oszczędności będą przeznaczone i jaka to jest kwota
Pan Haraf- wniosek na siłownię pod chmurką został złożony przez spółdzielnię
mieszkaniową we współudziale z gminą- projekt musi być uzupełniony- poddany
powtórnej ocenie- trochę to się przedłuża, ale spółdzielnia jest głównym
beneficjentem i my tu tylko pomagamy- nie ma jednak zagrożenia w realizacji
wniosku
- zamykając „akcję zima” w budżecie mamy na uwadze dwie zimy- póki co nie
możemy mówić o oszczędnościach gdyż nie wiemy jaka będzie zima 2014r.- nawet
jeżeli będą jakieś oszczędności to zawsze przeznaczane są na remonty dróg
Pan Rożałowski- możemy jednak powiedzieć ile pochłonęła ”łagodna zima” od
stycznia 2014 roku
Burmistrz Pan Kasiura- kwota 500 tyś.zł. była wyznaczona w budżecie na „akcję
zima”- z tego wcześniej, za zgodą rady, przesunięto 200 tyś.zł. na inne zadaniezostało 300 tyś.zł.- z tego, w czerwcu br. zaproponujemy 100-150 tyś.zł. na łatanie
dziur na drogach, a następne 150 tyś.zł. pozostawimy jako tzw. rezerwę, gdyby zima
w tym roku pojawiła się zbyt szybko
- Klub KS Unia wystąpiła do gminy o zwrot 450 tyś.zł jako odszkodowanie za
poniesione nakłady inwestycyjne- uznaliśmy, że roszczenie jest bezzasadne- nawet
jeżeli były robione wcześniej jakieś inwestycje, to przez właściciela, a właścicielem
były wówczas ZP- gmina przejęła od ZP obiekt dopiero w 2006 roku i zawarła
z klubem umowę użyczenia, czyli daliśmy obiekt klubowi na wyłączność bez opłat,
ale warunkiem było tylko utrzymanie obiektu - tu nie były robione remonty, a jeżeli
były, to bez uzgodnienia z gminą– gmina nie jest winna żadnych pieniędzy klubowiinna sytuacja jest z boiskiem w Otmęcie, ale tu właścicielem boiska jest gminaobiekt jest ogólnodostępny i tu gmina opiekowała się obiektem
Obrady opuścił radny Pan Bryś.
Pan Kowalczuk- w pkt. 6 w Zmianach do Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy proponuje się limit- czy w związku z tym będzie trzeba
ponownie wypisywać deklaracje– również nie jest jasny pkt.3
Pan Haraf– radni otrzymali dzisiaj materiał do przemyślenia– spotkamy się
i ponownie wspólnie uzgodnimy wprowadzenie zmian do regulaminu
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Pan Brzozowski- należy monitować w Zarządzie Dróg Wojewódzkich odnośnie
naprawy bariery bezpieczeństwa w ul.ul. Ks. Koziołka-Górna- od ostatniego wypadku
bariera nie została naprawiona
Pan Rożałowski– przyjęliśmy stanowisko o pomocy dla Ukrainy (miasto partnerskie)
- władze na Ukrainie zmieniły się, ale kontakt w sposób formalny powinniśmy
nawiązać-w formie pisma- nie otrzymałem odpowiedzi na moją interpelację złożoną
w lutym br. w sprawie okna na sali w KDK- na jakim etapie jest projekt na budowę
boiska przy PG Nr 2 w Krapkowicach- jest możliwość na dofinansowania budowy
boiska- sprawy nie należy przespać- straż miejską patrolującą rejon skrzyżowania
w Otmęcie (ul. Żeromskiego- Ks. Koziołka- bezpieczne przejście dzieci przez pasy)
zastąpić osobą bezrobotną.
Sekretarz Miasta Pan Brol- odczekamy jeszcze kilka dni czy ktoś przyjedzie
z Ukrainy na obchody 10-lecia partnerstwa, bo to jest najlepszy kontakt, aby
rozmawiać o pomocy dla nich- pismo na pewno wystosujemy- odpowiedź jest
przygotowana na złożoną interpelację w m-cu lutym br.- mamy projekt na boisko przy
PG Nr 2 w Krapkowicach, ale okazało się że dofinansowanie jest tylko 30% i dlatego
postanowiliśmy odczekać– jak będzie ono większe wówczas będziemy działać
Pan Thiel- nie należy rozpoczynać remontów na drogach, przed zimą, wiedząc że
mogą w tym czasie nie być zakończone- tak stało się w Rogowie Opolskim- przez
całą zimę pozostawione zostały wykopy na drogach- czy został ustalony z sołtysami
harmonogram robót cząstkowych w tym roku
Pan Haraf– roboty cząstkowe na drogach rozpoczęto już w mieście- trzy brygady
pracują- po zakończeniu robót w mieście brygady przejdą na wioski– sołtysi będą
kontaktowali się z naczelnikiem wydz.GKI, ustalając harmonogram zadań- na koniec
maja br roboty powinny być zakończone
Pan Krajka– miejsce po skradzionej,pamiątkowej tablicy, na przejściu w murze przy
ul. Basztowej bardzo szpeci- należy umocować nowe tablice, albo w jakiś sposób
„zamaskować” szpecące miejsce na murze
Pan Haraf– zamocowanie nowych tablic trochę opóźnia się, gdyż zmieniliśmy projekt
tablic z mosiądzu na kompozyt powlekany farbą imitującą metale, aby ustrzec się
kolejnym kradzieżom- ten materiał jest nie sprzedawalny- projekt jest
przygotowywany przez firmę i do połowy maja br tablice powinny być wykonane- póki
co miejsca po starych tablicach zostaną odpowiednio „zamaskowan”.
Przewodniczący obrad Pan Rożałowski poinformował radnych o złożeniu do dnia 30
kwietnia br. oświadczeń majątkowych, wskazując na rzetelne ich wypełnienie –
oświadczenia należy złożyć w odpowiednim terminie do Biura Rady Miejskiejprzewodniczący zaprosił wszystkich na obchody święta konstytucji w dniu 3 maja br.
Ad.15.
Przewodniczący Pan Witold Rożałowski dokonał zamknięcia XXVIII Sesji Rady
Miejskiej w Krapkowicach, dziękując wszystkim za uczestniczenie w obradach rady.
Protokołowała Elżbieta Skiba
Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski
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