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Protokół Nr XXVI/2017 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 28 lutego 2017 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe. 
  XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu 
Kultury, ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1645 
W obradach uczestniczyło  ok.50 osób.  
Otwarcia XIV Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie . 
Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo umig, kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, 
wszystkich biorących udział w obradach rady. 
Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 
uczestniczy 21 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji.  
Porządek obrad: 

   1. Otwarcie  XXVI Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie 
prawomocności obrad. 
   2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między 
sesyjnym  od 22.12.2016 r. do 28.02.2017 r. 
   3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w 
pkt.11 porządku obrad. 
   4. Informacja na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki                            
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony 
Ofiar Przemocy  w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny. 
   5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr 1 z dnia 25.01.2017 r. ). 
   6. Zatwierdzenie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 
(projekt uchwały nr 2 z dnia 25.01.2017 r.). 
   7. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2017 rok. 
   8. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej  dot. gospodarowania 
gminnym zasobem nieruchomości. 
   9. Informacja z realizacji uchwały  w sprawie uchwalenia Regulaminu o  utrzymaniu  
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach    z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały nr 3   
z dnia  09.01.2017 r.); 

b) w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                     
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice 
(projekt uchwały nr 4 z dnia 14.02.2017 r.); 

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt 
uchwały nr 5 z dnia 28.02.2017 r.); 
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d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 6     
z dnia 13.02.2017 r.); 

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej 
(projekt uchwały nr 7 z dnia 09.02.2017 r.); 

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt 
uchwały nr 8 z dnia  09.02.2017 r.); 

g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, 
Żeromskiego, Chrobrego (projekt uchwały nr 9 z dnia 10.02.2017 r.); 

h) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 
10 z dnia 10.02.2017 r.); 

i) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice 
na rok 2017” (projekt uchwały nr 11 z dnia 09.02.2017 r.); 

j) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację 
inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 
ekologiczne (projekt uchwały nr 12    z dnia 09.02.2017 r.); 

k) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 
13     z dnia 20.12.2016 r.); 

l) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 
niezabudowanej (projekt uchwały nr 14 z dnia 05.01.2017 r.); 

m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt 
uchwały nr 15 z dnia 25.01.   2017 r.); 

n) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotych- 
czasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 16 z dnia 07.02.2017 r.); 

o) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 17 z dnia 07.02.2017 r.); 

p) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczas- owemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 18 z dnia 14.02.2017 r.); 

q) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2017 
(projekt uchwały nr 19 z dnia 10.02.2017 r.); 

r) w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 20 z dnia 
13.02.2017 r.); 

s) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszka- 
łych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium 
określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów (projekt uchwały nr 21 z dnia 13.02.2017 r.); 
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t) w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez 
osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego 
lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobierania i wykorzystywania dotacji (projekt uchwały nr 22 z dnia 
13.02.2017 r.). 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku 
obrad oraz w okresie międzysesyjnym. 
12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały nr 23 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/298/2017 Rady Miejskiej                 
w Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z autopoprawką do 
projektu uchwały i wprowadzenie dwóch autopoprawek do projektu nr 5 w sprawie 
zmiany budżetu gminy i autopoprawki do projektu uchwały nr 6 w sprawie wpf. 
Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Ad.2.  
Sprawozdanie z działalności w okresie od 22 grudnia 2016r.do 28 lutego 2017r. 
przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura 
-07.01.2017r.- zebranie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kórnicy               
-14.01.2017r.- Turniej Tenisa Stołowego im. Norberta Mnicha na Hali Widowiskowo-
Sportowej w Otmęcie- rozważane jest wprowadzenie turnieju na stałe  
-15.01.2017 r.- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak co roku w Krapkowickim 
Domu Kultury- występy lokalnych zespołów artystycznych działających przy KDK,     
w tym roku został pobity rekord zbiórki pieniędzy 
-18.01.2017 r- Sesja Nadzwyczajna zwołana  na okoliczność rozpatrzenia zagadnień 
oświatowych i gospodarki niskoemisyjnej  
-26.01.2017 r.- Zebranie Wiejskie w Gwoździcach, które dokonało wyboru na sołtysa 
Pana Krzysztofa Czapluka- po kilku dniach od wyboru Pan Czapluk złożył rezygnację 
z pełnienia tej funkcji- ogłosiłem zwołanie kolejnego zebrania wiejskiego na dzień 
02.03.2017 r. na okoliczność ponownego wyboru sołtysa Gwoździc 
-01.02.2017 r.- Sesja Nadzwyczajna zwołana na okoliczność rozpatrzenia tematów 
zw. z reformą w oświacie  
-04.02.2017 r.- Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli 
-08.02.2017 r.-  Forum Gospodarcze w Krapkowicach- spotkanie, jak co roku                  
z przedsiębiorcami w restauracji „Royal”, na którym omówiono m.in. plany 
inwestycyjne, możliwości pomocy przedsiębiorcom  
-15.02.2017 r.- Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej 
-16.02.2017 r.- posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej             
w Krapkowicach nt. reformy w oświacie oraz zasad finansowania i współpracy            
z klubami sportowymi, po podziale dotacji dla klubów- spotkania będą kontynuowane   
-18.02.2017 r- spotkanie z Marszałkiem Województwa  Opolskiego w Starostwie 
Krapkowickim nt. budżetu obywatelskiego marszałka- na całe województwo opolskie  
przeznaczono 3 mln., na subregion (powiaty krapkowicki, prudnicki i głubczycki) 
przeznaczono 600 tyś.zł- zadanie o zasięgu powiatowym może liczyć na 
dofinansowanie  100- 150 tyś.zł.- w porównaniu ze spotkaniami w innych powiatach, 
krapkowickie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem  
-19.02.2017 r.- Hala Sportowo- Widowiskowa w Otmęcie- coroczny turniej piłkarski 
LZS w kat. młodzików, juniorów i seniorów  
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-27.02.2017 r.- posiedzenie komisji połączonych, uroczyste przekazanie dwóch 
samochodów dla Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy- zakup sfinansowany z budżetu gminy i PFRON. 
Ogłoszono nabory na pozostałe działania dotacyjne gminy Krapkowice, zgodnie         
z planem wsparcia organizacji pozarządowych; zakończono I etap zbierania 
wniosków do budżetu obywatelskiego- 18 wniosków poddano weryfikacji formalnej                     
i merytorycznej. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na dokończenie boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, 
przygotowywane są przetargi na wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach 
gminnych, I etap budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZSS nr 1                   
w Krapkowicach, budowę parkingu przy ul. Staszica (koło cmentarza komunalnego) 
oraz drogi- ul. Łąkowa w Pietnej. 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krapkowic w okresie międzysesyjnym tj. od 
22 grudnia 2017 r. radni przyjęli jednogłośnie- głosowało 21 radnych.         
Ad.3.  
    Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi 
w pkt.11 porządku obrad. 
Pan Jarosław Zdun- na jakim etapie jest realizacja zadań z budżetu obywatelskiego 
2016. 
Ad.4. 
    Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania  Rodziny            
( w załączeniu do protokołu) 

Informacje przedłożyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani 
Marlena Kornaś.Informacje omówiono szczegółowo na posiedzeniu komisji 
połączonych, przed sesją rady, w dniu 27.02.2017 r. 
Informacje przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych. 
Ad.5.6. 
    Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 rok; Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 
rok. 
Projekt uchwały Nr 1-  w  sprawie przyjęcia  gminnego programu profilaktyki                        
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/300/2017 
Projekt uchwały Nr 2 - w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2017 rok-  uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- 
UCHWAŁA NrXXVI/301/2017 
Ad.7.  
   Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 
2017 rok ( w załączeniu do protokołu) 
Program, omówiony szczegółowo na posiedzeniu komisji połączonych przyjęto 
jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych.  
Ad.8.  
    Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących 
gospodarowania  gminnym zasobem nieruchomości ( w załączeniu do protokołu) 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniu komisji połączonych, przyjęto 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
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Ad.9.  
    Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu                   
o utrzymaniu  czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (w załączeniu 
do protokołu). 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniu komisji połączonych przyjęto 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Ad. 10.  
    Podjęcie uchwał: 
Przewodniczący obrad przedstawił  pakiet projektów uchwał, które zostały odczytane 
i kolejno poddane pod głosowanie- przed sesją projekty uchwał omówiono 
szczegółowo na posiedzeniu komisji resortowych rady (komisje połączone).       
Projekty uchwał: 
-projekt nr 3- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach    z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krapkowicach- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXVI/302/2017; 
- projekt nr 4- w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę      
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice- uchwała 
przeszła przy 10 głosach „za”, 6 głosach „przeciwko”, 5 głosach „wstrzymujących”- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/303/2017; 
Burmistrz Pan Kasiura- radnym zostanie przesłana Informacja nt działalności Spółki 
Biokrap- w informacji zostanie określony kapitał, jak kształtowały się  ceny i koszty 
spółki- jeżeli będzie potrzeba spotkania z prezesem spółki, to takie spotkanie 
zostanie zorganizowane. 
- projekt nr 5- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok,                   
z autopoprawką 
dyskusja 
Skarbnik Pan Patej- autopoprawka dot. uściślenia zapisów w paragrafach od nr 7 do 
nr 10 uchwały, co wynikało z załącznika nr 5. 
Burmistrz Pan Kasiura- poinformował, że w zmianach nie ujęto zadań, na które 
zostały  złożone wnioski w dniu 18 stycznia 2017 r. na kwotę 700 tyś.zł.- wnioski 
zostaną wprowadzone do budżetu  w jak najszybszym terminie, prawdopodobnie      
w kwietniu br.- w pierwszej kolejności wprowadzono kwoty  refundacji, musi nastąpić 
przeliczenie tych zadań- musimy znać dokładną kwotę dofinansowania  na 
przebudowę baszty krapkowickiej i murów obronnych- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/304/2017; 
-projekt nr 6- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/305/2017; 
-projekt nr 7- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/306/2017; 
-projekt nr 8- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/307/2017; 
- projekt nr 9- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, 
Chrobrego- uchwała przeszła przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/308/2017; 
-projekt nr 10- w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
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rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Krapkowice- uchwała przeszła przy 20 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym”- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/309/2017; 
-projekt nr 11- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na 
rok 2017”- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXVI/310/2017; 
-projekt nr 12- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających 
na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/311/2017; 
 -projekt nr 13- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/312/2017; 
-projekt nr 14- w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości niezabudowanej- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXVI/313/2017; 
 -projekt nr 15- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/314/2017; 
 -projekt nr 16- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 
radnych- UCHWAŁA NrXXVI/315/2017; 
-projekt nr 17- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych-
UCHWAŁA NrXXVI/316/2017; 
 -projekt nr 18- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy  
dyskusja 
Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- po spotkaniu z przedstawicielami firmy 
projektowej okazało się, że będziemy zmuszeni wskazać dwie lokalizacje na PSZOK-i 

jedna na tzw. lagunach w Otmęcie, drugą przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach. 
Pan Malinowski- 2-3 ary, to bardzo mało- przyjmując  uchwałę zamykamy sobie 
furtkę, albo utrudniamy w przyszłości wskazanie tej lokalizacji na PSZOK. 
Pan Brzezina- firma dokonała lustracji terenu stwierdzając ze 2-3 ary terenu              
w Otmęcie  jest wystarczające na postawienie małego PSZOK-u- teren jest 
utwardzony, jest waga- w Krapkowicach jest nieco większy teren 5-6 arów- obecnie 
ze względu na koszty utwardzenia terenu ( 1m2 od 120 zł ) robi się małe PSZOK-i. 
Pan Zdun- wcześniej powinna być jakaś umowa określająca zasady zwrotu 
zainwestowanych pieniędzy (1mln), w jakich ratach będą te pieniądze zwrócone- 
wydzierżawiamy bez przetargu na 10 lat nieruchomość- nieruchomość znajduje się  
przy starostwie, w centrum miasta? 
Pan Brzezina- firmie Eneris zależy na  krótkim okresie- nie wie jeszcze ile przetargów 
wygra- nam zależy  na jak najdłuższym i porozumieniu rozkładającym wartość na 
dogodne raty- umowy nie mamy, negocjujemy za pomocą prawników, pośrednika- 
musimy najpierw wypracować kluczowe kwestie umowy czyli wartość czynszu, 
wartość ulepszeń, długość okresu dzierżawy, długość okresu zwrotu rat- wówczas 
możemy taką umowę radnym przedstawić. 
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Pan Gut-  z podjęciem uchwały powinniśmy się wstrzymać- wcześniej umowa 
Pan Zdun-  firma już w zeszłym roku wysłała umowę- był czas, aby tym 
zagadnieniem zająć się dokładnie, ocenić dokładnie- znowu musimy podejmować 
decyzje „na szybko”, na ostatnią chwilę. 
Pan Brzezina-  z naszej strony pismo do firmy zostało wysłane w kwietniu 2016r.-
firma do grudnia zeszłego roku nie podjęła decyzji czy chce mieć siedzibę                  
w Krapkowicach- zarząd firmy  rozważał nawet poważnie przeniesienie firmy gdzie 
indziej. 
Pan Brzozowski- radni wcześniej wskazywali teren na PSZOK- miał być jeden duży 
Pan Brzezina- zleciliśmy opracowanie dokumentacji na jeden PSZOK, ale nie 
będziemy mogli skorzystać z dofinansowania na PSZOK z regionalnego programu 
operacyjnego-  po zmianie regulaminu konkursu będziemy zmuszeni wskazać dwie 
lokalizacje- pojawiła się linia demarkacyjna tzn. wg. danych GUS, gminy powyżej 20 
tyś. mieszkańców powinny składać wnioski o dofinansowanie do Warszawy 
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska), nie do Opola- szanse w Warszawie dla 
nas są nikłe, wpadniemy na daleką listę rezerwową- aby nie zaprzepaścić 85% 
dofinansowania z Opola, wzorem innych miast powiatowych, chcemy podzielić teren 
gminy  na obszary mniejsze niż 20 tyś. mieszkańców i aplikować do regionalnego 
programu operacyjnego, do Opola- cały czas mieliśmy nadzieję, że będzie jeden 
PSZOK- uchwałę należałoby  podjąć dzisiaj- umowa wygasa 7 kwietnia 2017 r.           
i zawarta powinna być od 8 kwietnia 2017 r.- muszą być rozpoczęte stosowne 
procedury- musi być wywieszony wykaz- upublicznienie  przez 21 dni. 
Pan Kasiura- jeżeli nie przedłużymy umowy z dotychczasowym dzierżawcą, to 
musimy rozpisać przetarg- z naszej strony musiałaby być podwyższona cena 
rynkowa, aby zostały zrekompensowane nakłady firmy- Pan Kasiura zadeklarował, 
że po wynegocjowaniu warunków umowy, przed jej podpisaniem, radni otrzymają  ją 
do wglądu- zależy nam również na tym aby firma została na naszym terenie. 
Pan Małkiewicz- nie można mówić, że na ostatnią chwilę coś podejmujemy- projekt 
uchwały radni otrzymali 10 dni temu i radni mogli się z nim zapoznać bardzo 
szczegółowo-  jest  to normalna procedura wynikająca z ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, kiedy dzierżawca wznosi obiekty trwałe za zgodą właściciela          
i w przypadku zakończenia dzierżawy  zwraca się o nakłady poniesione- jest tylko 
prośba, aby radni zapoznali się wcześniej z umową zawartą z firmą, przed jej 
podpisaniem- uchwała przeszła przy 16 głosach „za”, 5 głosach „wstrzymujących”- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/317/2017; 
-projekt nr 19- w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 
2017- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXXVI/318/2017 
 -projekt nr 20- w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 
21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/319/2017 
 -projekt nr 21- w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz 
określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów- uchwała przeszła 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/320/2017 
 -projekt nr 22- w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby 
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prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji- 
uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/321/2017 
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach do godz. 15-tej. 
Po przerwie. 
Obrady opuścił radny Pan Szczepan Bryś (uspraw.). 
Przystąpiono do uchwalenia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/298/2017 
Rady Miejskiej Krapkowicach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
(projekt nr 23) z autopoprawką do projektu- projekt uchwały z autopoprawką omówiła 
Naczelnik Wydz. Oświaty i Kultury Pani Jolanta Myśluk- po uwzględnieniu uwag 
kuratora oświaty i warunkowo pozytywnej opinii: pozytywna opinia tak, ale po   
włączeniu do sieci szkół PSP w Dąbrówce Górnej z klasami od 5 do 8                         
i pozostawienie  PSP  w Rogowe Opolskim od klas 1 do 4 - obie w Zespole Szkolno- 
Przedszkolny w Rogowie Opolskim; w lewobrzeżnej części Krapkowic klasy 
gimnazjalne zostają włączone do PSP nr 1 w Krapkowicach- PSP nr 1 rozpocznie 
działalność z dniem 01.09.2017 r., klasa III PG nr 2 zakończy działalność z dniem 
31.08.2019 r.- nauczyciele z gimnazjum  zatrudnieni zostaną w PSP nr 1                   
w Krapkowicach-  oba obiekty szkolne PG nr 2 i PSP nr 1  będą zarządzane przez 
dyrektora PSP nr 1. 
dyskusja 
Pan Żyłka- wcześniej przedstawiono wersję funkcjonowania w PG nr 2 klas od nr 5 
do nr 8- w PS nr 1 od nr 1 do nr 4- obecnie zmieniono wersję- jakie klasy aktualnie 
będą w PG nr 2 . 
Pani Myśluk- w PG nr 2 będą jeszcze funkcjonować II i III klasy gimnazjalne (14 klas) 
i klasy siódme, w kolejnych latach sukcesywnie będą przenoszone do PG nr 2 
oddziały z PS nr 1, oczywiście w uzgodnieniu z dyrektorem  i wydz. Oświaty.  
Żyłka- jest obawa, że w przypadku zniknięcia klas gimnazjalnych zmniejszy się liczba 
dzieci- niespełna 440 dzieci szkół podstawowych, która mogłaby uczyć się w jednym 
budynku- obawiam się, że w ramach oszczędności może tak być, że będzie 
wykorzystany jeden budynek a drugi zostanie „pusty”- co z tym budynkiem?  
Pani Myśluk- jeżeli taka sytuacja nastąpiłaby to wszystko pozostaje w kompetencji 
rady- rada zdecyduje co z drugim budynkiem szkoły 
Pan Żyłka- Państwo nie pracujecie w szkole i może nie pochylacie się nad tą 
sytuacją, ja pracuję w szkole i biorę pod uwagę wszystko: zarządzane dwoma 
budynkami przez jednego dyrektora może nie sprawdzić się, bezpieczeństwo dzieci 
(m.in.wyrazili to rodzice dzieci w petycji), konkurencyjność szkół, wzrost oddziałów 
może spowodować wzrost zatrudnienia nauczycieli, zachowanie jednolitości szkoły   
w przypadku gdy jedna szkoła pracuje na e-dzienniku, a druga na dziennikach 
tekturowych- w tym przypadku to ogromne pieniądze m.in. na komputery, serwery, 
szkolenie nauczycieli 
Burmistrz Pan Kasiura- uwagi radnego Pana Żyłki na pewno słuszne, ale powinny 
paść na debacie ze sztabem ekspertów przy kształtowaniu wieloletniej zmiany 
oświaty, staramy się działać w dobrej mierze  i dobrze wykonywać te zmiany i jak 
najbardziej minimalizować skutki negatywne- dyskusja tu pokazuje, że jeden              
z celów, zamierzeń już nastąpił, że wyrzucamy sobie nawzajem co można byłoby 
zrobić, czego nie itd.- to jest skutek ustawy podpisanej przez Prezydenta RP- nikt nie 
ma konstruktywnych rozwiązań, żadnych rozwiązań w podjęciu lepszych decyzji, 
nawet kurator oświaty- zróbmy wszystko co możliwe, aby skutki negatywne były jak 
najmniejsze- od kilkunastu lat w oświacie nie widzę żadnych oszczędności- 
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wydajemy coraz więcej, a subwencji otrzymujemy z roku na rok coraz mniej- my 
bierzemy na siebie ciężar finansowania systemu oświaty na poziomie gminy, 
kosztem innych dziedzin- nie chciałbym aby wrażenie mieszkańców było takie, że to 
my jesteśmy odpowiedzialni za to, nie dajmy się zepchnąć do takiego poziomu za 
kształt oświaty. 
Pan Małkiewicz- w radzie jest dwóch nauczycieli i nie tylko oni pochylają się nad 
problemem w oświacie- wszyscy pochylamy się- poświęciliśmy wiele czasu na 
spotkania i rozmowy w tej kwestii- zatrudnienie nie odgrywa w tym przypadku 
najważniejszej roli-  zależy nam wszystkim, aby podjąć słuszną decyzję. 
Pan Żyłka-  nie chodzi o skłócanie się nawzajem, nie zgodzę się również, że 
najważniejszą jest baza szkolna- najważniejsza jest bliskość do szkoły, poziom 
nauczania, jakość szkoły, dobrze pracujący nauczyciele- panie przewodniczący rady  
proszę nie mówić, że wszyscy rodzice dzieci chcą „tam”, a  tylko niektórzy  „tu”           
( zapisywać dzieci do jednej szkoły, a nie do drugiej). 
- uchwała poddana pod głosowanie  przeszła przy 14 głosach „za”, 6 głosach 
„przeciwko”, głosowało 20 radnych- UCHWAŁA NrXXVI/322/2017 
 Ad.11.  
      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 
porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym. 
Odpowiedzi  na  zapytanie  radnego Pana Zduna udzieliła: 
Naczelnik Wydz. GKI Pani Kubacka- do budżetu obywatelskiego zgłoszono 10 
zadań- 8 zadań zostało zrealizowanych, natomiast 2 zadania tylko częściowo, 
dlatego gdyż, w wyniku dwukrotnej procedury nie udało wyłonić się wykonawcy na te 
zadania- oferty przekraczały znacząco możliwości finansowe gminy- kosztorys na  
jedno z zadań opiewał na kwotę 150 tys.zł, drugiego zadania na ok.80 tys.zł- odbyto 
spotkanie z wnioskodawcą i dyr. przedszkola oraz z potencjalnym wykonawcą- 
wykonawca złożył ofertę na znacznie niższą kwotę- dążyliśmy do tego, aby zadania 
były wykonane w 2016 roku, ale oferent nie mógł  terminów dotrzymać ze względu na 
fakt niedostarczenia części elementów albo materiałów do elementów przez 
podwykonawcę-  firma wystąpiła o podpisanie aneksu przedłużającego terminy 
wykonania  zadań do 31 marca br.- wykonawca, gdy tylko będą sprzyjające warunki 
atmosferyczne wchodzi na teren i realizuje zadnia. 
Pan Malinowski-  sprzęt na siłowniach zewnętrznych różni się- dlaczego na 
wszystkich nie jest od jednego producenta ? 
Pani Kubacka- nie można opierać się tylko na jednym producencie, to nie jest 
zgodne z procedurą zamówień publicznych- nie ma takiej możliwości, wszystkie 
zadania przekraczały 30 tys EURO netto- nawet poniżej tej kwoty też nie można 
opierać  się tylko na 1 ofercie. 
Ad.12.  
    Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Mehlich- mieszkańcy Steblowa prosili o zasygnalizowanie problemu zw.              
z brakiem szybkiej reakcji służb policyjnych i ratowniczych- w sobotę, w restauracji 
na imprezie  pobito się i użyto gazu pieprzowego- wezwana policja i pogotowie 
ratunkowe przybyły z dość dużym opóźnieniem- na szczęście nic groźnego nie stało 
się, ale służby te powinny na pewno szybciej reagować. 
Pan Orzechowski- jeżeli były w tym dniu tylko dwa patrole policyjne i jeden pojechał 
do izby wytrzeźwień, a drugi na interwencję, to nie możliwym  było, aby tu bardzo 
szybko  zareagował.    
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Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- poinformował o złożeniu przez radnych, do 
dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych. 
Ad. 13. 
Zakończenia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący 
obrad Pan Andrzej Małkiewicz. 
Protokołowała Elżbieta Skiba 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                 Andrzej Małkiewicz 


