PROTOKÓŁ NR XXXII/ 2014
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 05 listopada 2014 roku
Ad.1.
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu
Kultury przy ul. Prudnickiej 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godziny
1640 W obradach uczestniczyło ok. 50 osób. W sesji uczestniczyły osoby
zaproszone: Pan Andrzej Kasiura Burmistrz Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi
poszczególnych Sołectw Gminy Krapkowice, mieszkańcy Krapkowic.
Otwarcia XXXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący
Rady Pan Witold Rożałowski. Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności,
że w Sesji uczestniczy 20 radnych ( stan rady - 21), co stanowi wymaganą liczbę do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Do porządku obrad, jaki otrzymali radni nie zgłoszono zmian.
Porządek obrad :
1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 24.09.2014r.
do 05.11.2014r. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z funkcjonowania Gminy
Krapkowice w kadencji 2010-2014
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.7
porządku obrad.
4. Ustalenie najważniejszych zadań inwestycyjnych do kontynuacji w kadencji 20142018.
5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami realizującymi zadania gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3.porządku obrad.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach w kadencji 2010-2014
10. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z Sesji Rady z dnia 24 września 2014r.
był do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady.
Protokół przyjęto, bez uwag- jednogłośnie- do zatwierdzającej wiadomościgłosowało 21 radnych.

Ad. 2.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym - od 24 września
2014 r. do 05 listopada 2014 r.- Sprawozdanie z funkcjonowania Gminy
Krapkowice w kadencji 2010-2014 przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan
Andrzej Kasiura
26.09.-05.10.2014- Tydzień Seniora w KDK, zainaugurowany przez Forum
Uniwersytetów III Wieku Województwa Opolskiego
26.09.2014r- spotkanie w Krapkowicach kilkunastu Uniwersytetów III Wieku
z różnych województw- wymiana doświadczeń itp
27.09.2014r- Spartakiada Przedszkolaków, która odbyła się na Hali
Widowiskowo-Sportowej im. Władysława Piechoty- wspólna zabawa dzieci
z rodzinami
27.09.2014r- Pożegnanie lata w porcie jachtowym w Krapkowicach, czyli
zakończenie sezonu motorowodnego z wyścigami na skuterach elektrycznych
wodnych, regatami kajakowymi o puchar burmistrza, paradą jachtów i łodzi,
zakończone koncertem zespołu ”Mechanicy Szanty”
28.09.2014r.- Zespół Comes przedstawił na scenie KDK „Śląskie Wesele”,
pokazując tym samym tradycje śląskie jakie są nadal kultywowane
Tydzień Seniora w Gminie Krapkowice, rozpoczynający się w dniu
26.09.2014r.(piątek) do 4.10.2014r. w KDK Forum Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Województwa Opolskiego, wiele spotkań w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece, zakończony w KDK zabawą taneczną
11-12.X.2014r.- w Hali Sportowo- Widowiskowej impreza zorganizowana
przez Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
14.X.2014r. obchody Dnia Niewidomego ”Biała laska”
zorganizowane
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach
14.X.2014r. Dzień Edukacji w KDK, podsumowujący kolejny rok szkolny,
z nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów i nauczycieli, zakończony występem
zespołu śpiewającym piosenki zespołu ABBA
18.X.2014r.- Obraz Haftowany Jana Matejki „Odsiecz Wiedeńska”, jeden
z dwóch największych obrazów haftowanych na świecie- obraz będzie
wystawiony w KDK do końca października
19.X.2014r.- „Jesienne Smaki” w Hali
Sportowo- Widowiskowej,
współorganizowane ze Związkiem Kobiet Śląskich- przegląd specjałów
kulinarnych z przeglądem różnych zespołów artystycznych
23.X.2014r.- III Mistrzostwa Opolszczyzny Osób Niepełnosprawnych,
organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej- impreza bardzo udana
mimo niezbyt sprzyjającej pogody
Burmistrz zaprosił wszystkich na Turniej Zapaśniczy organizowany przez Klub
„Suples” w ZSS Nr 1 w Krapkowicach w dniu 25-26.X.2014r.;
9.XI.2014r. na obchody 120 lecia OSP Żywocice, zakończone piknikiem oraz
na otwarcie, o godz. 1600 , Centrum Kultury i Wiedzy w Otmęcie (dawna
szkoła podstawowa nr3)

rozstrzygnięto przetarg: na budowę garaży i remiz w Pietnej i Żużeli- został tu
przekroczony budżet, ale pozytywnie został zaopiniowany wniosek
i wprowadzono zadanie w Pietnej do wpf, które będzie realizowane w tym
roku, a płatności nastąpią w 2015 roku- oba zadania będą realizowane w tym
roku; na utrzymanie dróg w okresie zimowym- podpisano umowy z czterema
firmami na utrzymanie dróg w czterech obwodach- w każdym obwodzie będzie
jeden operator, który złożył najkorzystniejszą ofertę- koordynatorem jest
Wydz.GKI
Burmistrz Pan Kasiura powiedział, że podsumowanie kadencji 2010-2014, to co roku
w wyniku ocen budżetu, dyskusji, udzielenie absolutorium burmistrzowi- takim
podsumowaniem kadencji jest folder, w którym opisane są wszystkie
przedsięwzięcia, jakie udało się wspólnie zrealizować w kadencji- taki folder
Państwo radni otrzymaliście, jak również kalendarz zrealizowany w ramach projektu
polsko- czeskiego (10-lecie współpracy partnerstwa gmin). Burmistrz Pan Kasiura
podziękował za współpracę, wspólne chwile na sesjach, komisjach i spotkaniach
z radnymi, za merytoryczną dyskusję- nawet jeżeli były, powiedział sprawy
emocjonalne, to zawsze chcieliśmy osiągnąć dobro mieszkańców, nie przekraczając
granicy dobrego smaku. Podziękował za realizację wielu wspólnych zamierzeń,
naczelnikom wydziałów urzędu, kierownikom jednostek gminnych i spółek gminnych
za pomoc w realizacji wielu zadań, za to ,że pracowali na to, aby 4 lata były
efektywne; radnym, którzy kandydują do różnych szczebli, życzył, aby plany spełniły
się i aby spotkali się wszyscy na następne 4 lata.
Burmistrz poinformował, iż w zakładce strony internetowej urzędu znajduje się
interaktywna mapa wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada
2014r.- tu opisane jest wszystko związane z wyborami- siedziby obwodowych
komisji, zasady głosowania, obwody głosowania itd
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie sesyjnym tj. zostało przyjęte
jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości, w wyniku głosowania- głosowało 20
radnych.
Ad. 3.
Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w
pkt. 7 porządku obrad.
Pan Małkiewicz- czy jest możliwość odtworzenia oryginalnej wersji hymnu byłej
szkoły podstawowej nr 3, w dniu otwarcia Centrum Kultury i Wiedzy w obiekcie byłej
szkoły.
Pan Thiel- czy ustalono już współwłaścicieli drogi w Rogowie Opolskim prowadzącej
od ul. Zuga w stronę Zespołu Zamkowo- Pałacowego i czy prowadzone są rozmowy
na temat przejęcia tej drogi przez gminę .
Pan Czapluk- proszę o wyjaśnienie kwestii realizacji zadania w Pietnej ( budowa
remizy) skoro nie było na to zadanie środków finansowych.
Ad. 4.
Ustalenie najważniejszych zadań inwestycyjnych do kontynuacji
w kadencji 2014- 2018( w załączeniu do protokołu).
Powyższego nie poddano pod głosowanie- radni uznali, że pozostawiają przyszłej
radzie decydowanie w tych istotnych, ważnych, inwestycyjnych sprawach.
Pan Małkiewicz- jaki zakres prac przewiduje przebudowa mostu kolejowego

Burmistrz Pan Kasiura- jest to wskazanie tematy do realizacji, aktualnie jest wstępna
koncepcja, rok temu nie przyjęta przez radnych przewiduje się koszt rzędu 2,5 mln.złbędzie to część wkładu własnego, część z tzw. schetynówek, jeżeli to zadanie byłoby
realizowane w 2016 roku .
Ad. 5.
Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami realizującymi zadania gminy.
Pan Rożałowski- czy odbyły się w tym temacie konsultacje społeczne
Pan Kasiura- zgodnie z regulacjami prawnymi takie konsultacje odbyły się- dwie
organizacje zgłosiły kilka uwag i te zostały uwzględnione w tym programie.
Projekt uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 rok” poddano pod głosowanie- uchwała
przeszła- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXXXII/484/2014
Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawach różnych
Projekt uchwały Nr 2 - w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności kontrolnej
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w kadencji 2014- 2018.
Sprawozdanie przedłożył
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej
Malinowski– sprawozdanie komisji przyjęto jednogłośnie-głosowało 20 radnych
UCHWAŁA NrXXXII/485/2014
Na obrady rady przybył radny Pan Ireneusz Żyłka- od tej chwili w sesji uczestniczy
21 radnych.
Projekt uchwały Nr 3- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/352/2013 RM z dnia 11
września 2013 r w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia
Ludowy Zespół Sportowy w Dąbrówce Górnej- uchwała przeszła jednogłośniegłosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXII/486/2014
Projekt uchwały Nr 4- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok
Skarbnik Pan Patej- wpłynął wniosek z PSP Nr 1 w Krapkowicach o wprowadzenie
do zmiany budżetu kwoty 13.200,00 zł za korzystanie ze stołówek szkolnychdochody i wydatki zwiększa się o tę kwotę; ponadto zwiększenie o kwotę 22.930,00
zł. jako dotacja dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej na zakończenie inwestycji
Centrum Kultury i Wiedzy( wykonanie chodnika, zagospodarowanie terenu wokół
obiektu); zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł. jako dotacja dla OSP w Kórnicy na
siłownię zewnętrzną- tu należy przesunąć tę kwotę na szkoły i szkoła pokryje tę
kwotę, gdyż gmina nie może udzielać dotacji OSP.
Projekt uchwały poddano pod glosowanie- uchwała przeszła jednogłośnie- glosowało
21 radnych-UCHWAŁA NrXXXII/487/2014
Projekt uchwały Nr 5 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- uchwała
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXII/488/2014
Projekt uchwały Nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA
NrXXXII/489/2014
Pan Małkiewicz- podziękował burmistrzowi za zawarte porozumienie, co jest efektem
poprzedniej sesji, gdzie rada zdecydowała o dogadaniu
się z właścicielem
nieruchomości w sprawie kupna nieruchomości- podziękował redaktorce TK za nie

dopuszczenie do wydruku tendencyjnego listu, w którym były nierzetelne informacje
o działalności rady.
Projekt uchwały Nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty- uchwała
przeszła jednogłośnie-glosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXII/490/2014
Projekt uchwały Nr 8 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn- Koźle a Gminą Krapkowice- uchwała
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXXII/491/2014
Ad. 7.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski, zapytania udzielili:
Pan Kasiuranie przewidujemy odtworzenia hymnu szkoły podstawowej nr 3- jest to otwarty
nowy obiekt, nie związany z byłą szkołą- naszym zadaniem jest utrzymanie
tej sieci szkół, jaką posiadamy, a nie powstawaniu nowych.
prowadzone są rozmowy
nt. przejęcia drogi w Rogowie Opolskim,
prowadzącej do zespołu zamkowo- pałacowego- nie ma jednak takiego
dialogu jaki powinien być- najbardziej zainteresowany powinien być Zarząd
Dróg Wojewódzkich albo Wojewódzka Biblioteka- wskazują na brak pieniędzynie są zbytnio zainteresowani, gdyż ta droga nie wiąże się w żaden sposób
z jakąkolwiek z dróg wojewódzkich- trwają też rozmowy z Rogowską Hodowlą
Roślin nt. wydzielenia działki- spółka nie wyklucza załatwienia tematu- należy
zastanowić na jakich zasadach odbędzie się przekazanie tej działki np.
zamiana działek, korzystanie z drogi przez spółkę itd.- w tej chwili bierzemy
na siebie, jako gmina, utrzymanie tej drogi w formie załatania dziur, tak aby
była przejezdna
Pan Thiel- ta droga nadal nie została wyrównana- obiecano, że jeszcze w tym roku
300 mb drogi będzie zrobione i czy tą drogę gmina przejmie
Pan Kasiura- możliwość przejęcia tej drogi przez gminę jest- biorąc to na siebie
działam dla dobra mieszkańców, ale oczekuję też jakiegokolwiek sygnału od
dyrekcji wojewódzkiej biblioteki, aby w sposób ekwiwalentny partycypowała
w kosztach i dlatego konkretnego terminu załatwienia tego zadania nie można
wskazać
Pan Kasiura- w roku 2015 nie ma zabezpieczenia finansowego na wykonanie
jednocześnie dwóch zadań (budowa remiz OSP w Pietnej i Żużeli)- remiza w Pietnej
będzie też robiona, ale realizacja płacowa nastąpi w 2016 roku.
Ad. 8.
Wolne wnioski i zapytania.
Pan Bryś- czy możemy w części odbudować drogi polne m.in. droga w kierunku
”starego mostu”, zniszczone w trakcie budowy jazu krapkowickiego
Pan Czapluk- od czterech lat mówię o nie właściwym utwardzaniu dróg gminnych
i nie należytym odbieraniu robót- jest to bezsensowne wyrzucanie pieniędzy
Pan Wojtkiewicz- nie jest tak jak Pan twierdzi- byłem przy odbiorach robót- jedynie
przy dojeździe do PROFENT- u bazalt był wysypany i częściowo rozprowadzony
i brak było korytowania- w pozostałych przypadkach prace zostały dobrze wykonaneroboty odbierane są przez inspektorów nadzoru i pozostawmy im ocenę wykonania
tych prac.

Pan Małkiewicz- zostały przeprowadzone roboty cząstkowe na drodze- ulica
Damrota, niestety w części ulicy, tam gdzie stały samochody nie można było
przeprowadzić frezowania- prace należy dokończyć
Pan Thiel- podziękował naczelnikowi wydz. GKI za b. szybkie działania w kwestii
utwardzenia poboczy ulicy Zuga w Rogowie Opolskim.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę celem wykonania pamiątkowego
zdjęcia na zakończenie kadencji.
Ad. 9. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach w kadencji 20102014.
Sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej przedłożyli :
1.Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Andrzej Małkiewicz
(w załączeniu do protokołu)– sprawozdanie komisji przyjęto jednogłośnie do
zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych.
2. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Ireneusz Żyłka- (w załączeniu do
protokołu)– sprawozdanie komisji przyjęto
jednogłośnie do zatwierdzającej
wiadomości- glosowało 21 radnych.
3. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Pan Andrzej Krajka ( w załączeniu
do protokołu)– sprawozdanie komisji przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej
wiadomości- głosowało 21 radnych.
Sprawozdanie z funkcjonowania Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014sprawozdanie przedstawił przewodniczący Pan Witold Rożałowski (w załączeniu do
protokołu )- sprawozdanie przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomościgłosowało 21 radnych.
Pan Rożałowski- podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach rady:
radnym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom,
prezesom spółek, naczelnikom urzędu mig, mieszkańcom- wszystkim radnym
wręczył listy gratulacyjne za zaangażowanie i wkład pracy w ciągu czterech lat
wykonywania mandatu radnego, Burmistrzowi Krapkowic za 4- letnią współpracę,
Paniom z Biura RM za to, że ta rada sprawnie funkcjonowała dzięki odpowiedniemu
i sprawnemu przygotowywaniu każdej sesji i komisji.
Pan Małkiewicz, wspólnie z radnymi podziękował przewodniczącemu rady za
owocną współpracę i dobrą pracę na rzecz mieszkańców, podkreślając, że
przewodniczący, prowadził każdą z 32 sesji taktownie i skuteczne prze 4 lata, nie
opuszczając ani jednej sesji)- życzył wielu sukcesów w kolejnych wyborach do rad
gmin i powiatów.
Ad.10.Przewodniczący Rady Pan Witold Rożałowski dokonał zamknięcia XXXII Sesji
Rady Miejskiej w Krapkowicach, ostatniej w kadencji 2010- 2014.
Protokołowała: Elżbieta Skiba
Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Rożałowski

