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Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności międzysesyjnej 

27 luty 2020 – 23 kwietnia 2020 

 

I  

Kalendarium: 

- 29.02.2020  turniej halowy LZS w piłce nożnej w hali im. Władysława Piechoty 

- 29.02.2020  zebranie sprawozdawcze OSP Steblów 

- 3-5 03.2020 wizyta studyjna w Bode (Norwegia) – organizowane przez Związek 

Miast Polskich  

- 7.03.2020  udział delegacji Gminy Krapkowice w uroczystościach pogrzebowych 

wieloletniego wójta Gminy Walce śp.  Piotra Miczki 

- 8.03.2020  koncert z okazji Dnia Kobiet w KDK 

- 9.03.2020  warsztaty dla przedstawicieli firm, instytucji i organizacji z terenu 

Gminy Krapkowice w ramach projektu ZMP  

 

II  

Realizowane działania: 

- Zadanie Rewitalizacja mostu kolejowego:  

 Do końca kwietnia Wykonawca planuje zakończyć wzmacnianie konstrukcji stalowej 

i przystąpić do antykorozji 

 Wykonano 40% nasypu od strony Otmętu i sukcesywnie wykonywane są roboty 

kanalizacyjne przy nasypie 

 Zabezpieczono konstrukcję betonowa podpór pośrednich nurtowych (tych które 

znajdują się w rzece) 

 Zaawansowanie finansowe na koniec marca to 8.238.589,59 zł brutto  

 Planuje się na koniec miesiąca kwietnia osiągnąć zaawansowanie finansowe 

ok. 9.940.000,00 zł brutto, co stanowić będzie 54% zaawansowania finansowego. 

 

- wymiana azbestowej sieci wodociągowej wraz z przebudową ul. Podgórnej. Zadanie 

realizowała spółka Wodociągi i Kanalizacja. 

- podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Steblowie – w przetargu swoje oferty złożyło 14 firm, wybrano ofertę firmy z Komprachcic 

która zaoferowała kwotę 94 tys. zł. Najdroższa oferta opiewała na 177 tys. zł. 
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- na wtorek 28.04 zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie „Przebudowy budynku 

przedszkola nr 2 przy ul. Moniuszki 6”. Inwestycja związana jest z dostosowaniem budynku 

do obecnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Wartość wybranej oferty firmy 

z Połomii to 424 tys. zł. W przetargu udział wzięło 7 firm, najdroższa oferta opiewała na 

kwotę 781 tys zł. 

- po odrestaurowaniu - umieszczenie krzyża ze skrzyżowania ul. Ks. Koziołka/ul. 3-go Maja na 

części komunalnej cmentarza w Otmęcie 

- otwarcie ofert postępowania dot. zadania pn.: Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach, 

zostało zorganizowane za pomocą transmisji online. Do przetargu zgłosiło się 8 firm, 

najtańsza opiewa na kwotę nieco ponad 309 tys. zł (zabezpieczenie w budżecie zadania 400 

tys. zł) 

- podpisanie umowy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań 

z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2020r, realizowaną dla przypomnienia w tym roku 

w sołectwach: Nowy Dwór Prudnicki, Gwoździce, Ściborowice i Żużela 

- rozpoczęcie częściowej przebudowy nawierzchni Rynku – wymiana kostki brukowej 

(wartość zadania 275 tys. zł) 

- decyzja wojewody o dofinansowaniu zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. 1000-

lecia w Krapkowicach" w kwocie 314 tys. zł (wartość całkowita zadania 524 tys. zł) 

- uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie rewitalizacji parku przy moście kolejowym 

w Otmęcie (wartość zadania 1.686 tys. zł) 

 

III  

Działania w zakresie w zakresie przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. 

 

13.03.2020   

Zarządzenie Burmistrza Krapkowic o powołaniu gminnego zespołu do zapobiegania 

i przeciwdziałania zakażeniom Wirusem SARS COV2  

 

18.03.2020   

Zarządzenie Burmistrza Krapkowic o wstrzymaniu działania parkomatów na terenie miasta.  

 

19.03.2020 

Przekazanie informacji przedsiębiorcom o możliwościach wsparcia w zakresie 

przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19. 

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi Burmistrz Krapkowic, jako organ podatkowy 

w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym 
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(a taką sytuację niewątpliwie w kraju mamy) zaproponował przedsiębiorcom następujące 

rozwiązania: 

1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, 

2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych, 

3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub 

opłaty prolongacyjnej. 

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań, w powyżej wskazanych formach, nastąpić może na 

indywidualny wniosek podatnika, w ramach tzw. pomocy de minimis. 

 

25.03.2020 

Informacja do podmiotów prowadzących żłobki, którym Gmina Krapkowice udziela dotacji 

celowej, podtrzymująca zamiar przekazywania dotacji również w okresie zawieszenia zajęć 

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. 

Podmioty prowadzące żłobki zapewniają możliwość korzystania z opieki, pozostając 

w gotowości, aby w każdym miesiącu zapewnić usługę polegającą na zapewnieniu opieki 

w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w zakresie obsady kadrowej 

opiekunek oraz zapewnienia lokalu o odpowiednim standardzie.   

 

25.03.2020 

Zmiana zasad przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Krapkowice. 

Ze względu na stan epidemii dopuszczono zgłaszanie dzieci do klas pierwszych szkół 

podstawowych drogą e-mailową. Rodzice mogą również przekazać zgłoszenie wrzucając je 

do skrzynek pocztowych umieszczonych na ogrodzeniu przy wejściu do poszczególnych 

placówek. 

 

2.04.2020  

Gmina Krapkowice złożyła wniosek o przydzielenie środków na zakup sprzętu 

komputerowego o wartości 70 tys. zł do zdalnej nauki uczniów. Wniosek złożona do projektu 

grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - Powszechny 

dostęp do szybkiego internetu. 

Sprzęt komputerowy został przekazany do 6 szkół podstawowych na terenie gminy 

Krapkowice, wśród uczniów rozdysponowanych zostało 30 laptopów i 30 tabletów, które 

zostaną wykorzystane w ramach kształcenia na odległość. Część sprzętu – 2 laptopy i 29 

tabletów, zgodnie z decyzją burmistrza została zakupiona ze środków Gminy Krapkowice (ok. 

34.000 zł).  

Bardzo wymierną pomoc dla uczniów i nauczycieli w podłączeniu do szybkiego 

internetu zaoferowała firma Krapkowickie Sieci Internetowe, która na dzień 21.04.2020 

dokonała podłączeń do sieci internetowej (bezpłatnie wraz z wypożyczeniem routera do 

czasu powrotu uczniów do szkół) dla 46 rodzin – na terenie miasta i gminy.  
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3.04.2020 

Zarządzenie Burmistrza Krapkowic rozszerzające gminny pakiet wsparcia dla firm, które 

w związku z pandemią COVID-19 zostały zmuszone do ograniczenia lub zawieszenia 

działalności gospodarczej - wprowadzenie możliwości znaczącego obniżenia czynszu za lokale 

użytkowe stanowiące własność Gminy Krapkowice, a będące w Zarządzie spółki Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach. Ustalenie niższego 

czynszu będzie możliwe począwszy od 1 kwietnia 2020 roku na podstawie złożonego 

wniosku oraz po podpisaniu przesłanego na adres przedsiębiorcy aneksu do umowy najmu. 

W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 %, czynsz najmu za 

lokal będzie wynosił 1 zł netto plus podatek VAT oraz przypadające na dany lokal opłaty stałe 

(energia, woda, co, itp.) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

3.04.2020  

Podjęcie akcji „Maseczka dla każdego”. Urząd |Miasta i Gminy dokonał zakupu materiału 

i flizeliny do szycia, rozpoczęta została współpraca z osobami chętnymi do szycia oraz 

w zakresie pozyskania większej ilości gumek i nici.  

Darmowe maseczki wielokrotnego użytku w pierwszej kolejności otrzymali seniorzy w wieku 

65+. W mieście maseczki wydawane są w dwóch miejscach - w Krapkowickim Domu Kultury 

oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza. Wolontariusze szyją 

także maseczki w sołectwach, a ich wydawaniem zajmują się sołtysi. Łącznie do dzisiaj 

w gminie Krapkowice uszyto około 8400 szt. i szyte są kolejne. 

 

7.04.2020  

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski oraz uwzględniając wprowadzone 

nowe zasady bezpieczeństwa, w szczególności ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, 

czasowo zostały zamknięte Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Krapkowicach przy ul. Limanowskiego oraz przy ul. Piastowskiej. Decyzja podyktowana 

była m.in. licznymi przypadkami naruszania przez mieszkańców zasad bezpieczeństwa na 

terenie PSZOK-ów i bezpośrednio przed nimi. Od dnia 28.04 przy zachowaniu szczególnych 

zasad bezpieczeństwa PSZOK-i zostaną ponownie otwarte. 

 

IV  

Przygotowanie do wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020  

 

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzająca zmiany także 

w Kodeksie wyborczym: 

Art. 102 przedmiotowej ustawy ma zastosowanie do wyborów Prezydenta RP i stanowi, że: 
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"Art.102. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisówustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie: 

1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa 

wart. 16 § 1; (obwieszczenia o obwodach) 

2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; 

3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d §1; (druki bezadresowe 

z informacją o wyborach przesyłane przez Komisarzy wyborczych) 

4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a; (niepełnosprawni, 

wyborcy 60+ oraz osoby w kwarantannie i izolacji domowej) 

5) głosowania przez pełnomocnika; 

6) ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania 

przez nią druku tych kart." 

 

Wydaje się, że powyższe, w szczególności pkt 6, pozbawiający PKW kompetencji do wydruku 

kart do głosowania, przesądza o tym, iż wybory Prezydenta RP nie odbędą się w tradycyjnej 

formie w lokalach obwodowych komisji wyborczych. 

Nie zmienia to jednak faktu, iż obowiązuje nadal kalendarz wyborczy określony 

Postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r. 

 

W obecnej sytuacji: 

Wszystkie informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP publikowane są tylko na naszej 

stronie internetowej w zakładce „Wybory Prezydenta RP”. 

Organizacyjnie przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia wyborów zgodnie z Kodeksem 

Wyborczym: 

- powołano Zespół ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w gminie Krapkowice, 

- zweryfikowano obwody głosowania i lokale wyborcze, 

- przyjmowano zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, 

- wyznaczono operatorów informatycznych, 

- przygotowujemy spisy wyborców. 

 



 6 

Komisarz Wyborczy w Opolu III: 

- przekazał informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych w gminie Krapkowice (17 stałych + obwód 

odrębny w szpitalu), 

- powołał tylko 3 Obwodowe Komisje Wyborcze w minimalnym ustawowym składzie 5-

osobowym: 

1. Obwód: 2 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

2. Obwód: 5 Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach, sala nr 19 

3. Obwód: 9 Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

 

Pozostałe komisje, w których nie ma wymaganego ustawowo minimum, nie zostały 

powołane (liczba osób potrzebnych do pełnej obsady  OKW – 152 osoby, liczba zgłoszonych 

kandydatów - 53 osoby), 

- wstrzymano zwołanie oraz organizację pierwszych posiedzeń OKW do odwołania. 

- nie jest planowane powołanie i szkolenie gminnych koordynatorów ds. informatyki 

- przygotowujemy spisy wyborców. 

 

V  

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach od czasu ogłoszenia stanu 

epidemiologicznego realizuje w sposób ciągły wszystkie swoje zadania ustawowe. Jednak 

mając na uwadze wyjątkową sytuację, wprowadzono od początku pewną reorganizację 

w pracy, chcąc zapewnić daleko idące bezpieczeństwo, zarówno naszym mieszkańcom, jak 

i wszystkim pracownikom. Podopieczni kontaktują się z pracownikami telefonicznie, pocztą 

elektroniczną, poprzez domofon znajdujący się na parterze w siedzibie Ośrodka 

a w szczególnych przypadkach osobiście. Dokumenty pozostawiane są w skrzynce 

podawczej. Wszyscy pracownicy są na bieżąco zaopatrywani w środki ochrony osobistej tzn. 

rękawiczki jednorazowe, maseczki i środki do dezynfekcji rąk. W budynku Ośrodka 

prowadzona jest codziennie dezynfekcja wszystkich biur i pomieszczeń, z których korzystają 

pracownicy, jak i nasi klienci. Dodatkowo opiekunki zatrudnione w Dziale Usług w sposób 

nieprzerwany opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi (obecnie jest to 150 

osób). Również ta część naszej kadry jest zabezpieczana na bieżąco w środki ochrony 

osobistej, zwłaszcza, że to ci pracownicy mają bezpośredni kontakt z osobami z najwyższej 

grupy ryzyka.  
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W sposób ciągły funkcjonuje stołówka Ośrodka, gdzie wydawane są posiłki codziennie 

przez siedem dni w tygodniu. Obecnie korzysta z posiłków ok. 135 osób dziennie. Także 

w tym przypadku, z uwagi na bezpośredni kontakt z klientem, wprowadzono daleko idące 

środki ostrożności. Poza zabezpieczeniem pracowników we wszystkie środki ochrony 

osobistej, zakupiono również pojemniki jednorazowe, w których wydawana jest żywność. 

Należy tu zaznaczyć, że do wszystkich osób wymagających takiej pomocy w formie obiadów 

pracownicy Ośrodka dowożą posiłki do domu, natomiast uczestnikom Środowiskowego 

Domu Samopomocy obiady dostarczają pracownicy tej jednostki. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Opolskiego pracownicy Ośrodka zaopatrują 

w zakupy osoby starsze czy niepełnosprawne. Zgodnie z tymi wytycznymi uruchomiono 

telefoniczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób wymagających takiej formy 

pomocy. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi Wojewody pracownicy dostarczają żywność 

osobom uprawnionym ze względu na kryterium dochodowe a skierowanymi do 

kwarantanny. Wykazy osób skierowanych do kwarantanny od miesiąca kwietnia Ośrodek 

Pomocy otrzymuje drogą mailową od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach 

z aktualizacją co kilka dni. Natomiast policjanci z Komendy Powiatowej Policji 

w Krapkowicach w zależności od otrzymanego zgłoszenia przekazują nam pocztą 

elektroniczną potrzeby osób będących  w kwarantannie domowej, które następnie są 

weryfikowane przez naszych pracowników. Jednocześnie mając na uwadze wzrastające 

 koszty  zakupu środków  ochrony osobistej dla naszej kadry złożyliśmy w dniu 16 kwietnia 

2020r wniosek do Fundacji Górażdże  ,,Aktywni w Regionie” na pozyskanie środków 

finansowych w ramach programu wspierającego walkę z pandemią COVID -19. 


