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                                      Protokół Nr XXXIII/2017 
                        z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  
                                   z dnia 28 września 2017 r. 
 
 
Ad.1.Sprawy regulaminowe 
      XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, 
ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz.1400 i trwała do godz.16 50. W Sesji Rady 
Miejskiej uczestniczyło  ponad 50 osób. 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  22.06.2017 r. 
    do 28 .09.2017 r. 
3.Zapytania i interpelacje  radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 porządku  
    obrad. 
4.Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice 
    za  I półrocze 2017 roku.  
5.Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2017 roku. 
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017             
   z uwzględnieniem  wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych  
   przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
   wyników nadzoru pedagogicznego.  
7.Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 
   2017 r. 
8.Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2017.  
9.Informacja nt. realizacji programu  budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych  
   przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 
10.Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach. 
11.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
w drodze przetargu); 

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie nadania nazwy alei parkowej na terenie Miasta Krapkowice; 
c) Projekt uchwały nr3 w sprawie nadania  nazwy ulicy; 
d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ; 
f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Krapkowice; 

g) Projekt uchwały nr 7  w sprawie nadania Sali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta 
Mnicha; 

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach; 

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna; 

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy; 

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej m. Krapkowice z m. 
Partizanske na Słowacji; 
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l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krapkowicach;       

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;     

n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią 
Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Krapkowicach;        

    ń)   Projekt uchwały nr 15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
          Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią 
          Publiczną  Sportową  Szkołę  Podstawową  Nr 5 im. Janusza  Korczaka  
           w Krapkowicach;       

o) Projekt uchwały nr 16 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach;       

    ó)   Projekt uchwały nr 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcoletniej   
          Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w  Rogowie Opolskim z klasami I-III 
          wchodzącej  w  skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim 
          w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim  
          z klasami I- IV wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3  w  Rogowie Opol.;       
     p)  Projekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
          sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej z klasami IV–VI,  
          wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim  
          w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Dąbrówce Górnej z klasami V–VIII, wchodzącą 
          w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim;        
     r)   Projekt uchwały nr 19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
          Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–   
          Przedszkolnego w Kórnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kórnicy 
          wchodzącą w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kórnicy;       
    s)   Projekt uchwały nr 20 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  
          sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach  
          w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach;      
    ś)   Projekt uchwały nr 21 w sprawie  wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego  
          pomiędzy Gminą  Krapkowice  a  Gminą  Strzelce  Opolskie;      
   w)   Projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego  
          pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole;       
    t)   Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
         pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole;     
   u)   Projekt uchwały nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
         zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach; 
   y)   Projekt uchwały nr 25 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok; 
   z)   Projekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf;    
   ź)   Projekt uchwały nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki  
         Związkowi Gmin „Aqua Silesia”. 
  12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad  
        oraz  w  okresie międzysesyjnym.  
  13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
       a)rozpatrzenie Petycji mieszkańców Rogowa Opolskiego w sprawie wykonania trwałej  
          nawierzchni na ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim. 
  14. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący rady Pan Andrzej 
Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: 
radnych, Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo UMiG, Komendantów Policji, 
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Straży Pożarnej i Miejskiej, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, wszystkich  
uczestniczących w obradach. 
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach rady uczestniczy 19 radnych, 
co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji (stan rady- 21 radnych). 
Protokoły  z  Sesji  z  dnia 22 czerwca  2017 r. oraz z dnia 17 sierpnia  2017 r. i z dnia 31 sierpnia 
2017 r. były do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej  i na sali przed Sesją Rady.  
Protokoły przyjęto jednomyślnie, bez uwag, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych. 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie autopoprawek do: projektu uchwały 
nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/86/2015 RM z 18.06.2015r.w spr. Regulaminu  utrzymania 
czystości i porządku  na terenie Gminy Krapkowice; projektu uchwały nr 25 w sprawie zmiany 
budżetu gminy za 2017 rok; projektu uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf. Burmistrz wnioskował 
również o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 28 w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Krapkowice a Gminą Gogolin. 
Przewodniczący rady Pan Małkiewicz, po konsultacji z radcą prawym, wnioskował  o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały (29) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania 
trwałej nawierzchni na ulicy. 
Wprowadzenie autopoprawek do projektów jw. Oraz wprowadzenie do porządku obrad projektów  
uchwał nr 28 i nr 29  przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.2. 
       Sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym- od 22 czerwca 2017 r. do 28 
września 2017 r. przedłożył Burmistrz Krapkowic  Pan Andrzej Kasiura 

 22.06.2017r.- Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 25.06.2017r.- Festyn Sołecki w Steblowie 

 29.06.2017r.- z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych spotkanie u Konsula 
USA w Krakowie- to też efekt współpracy z Gminami: Morawica, Zabierzów i Camas (USA) 

 03.07.2017r.- spotkanie w Starostwie Krapkowickim  wójtów, burmistrzów powiatu 
krapkowickiego z Wojewodą Opolskim, przedstawicielami RZGW, Woj. Zarządu Melioracji nt.  
rz. Odry i Osobłogi, zabezpieczenia p.powodziowego i koncepcji zbiornika krapkowickiego, 
mokrego, który byłby rozpatrywany do realizacji w latach przyszłych 

 07.07.2017r.- spotkanie (obóz) dla nauczycieli z wolontariuszami z USA w Krapkowicach, 
następnie obóz językowy (j.angielski) dla  młodzieży  w Dobczycach- Gmina Zabierzów 

 8-10.2017r.- Piknik Odrzański zawody sportowe, imprezy artystyczne- goście z Rohatynia 
(Ukraina), Lipowych Lazni (Czechy), Partyzanske (Słowacja) 

 10.07.2017r.-Młyn Zamkowy- konferencja  w sprawie rz.Odry- obchody 20 lecia od wielkiej 
powodzi 1997 r.-msza polowa na Placu Eichendorffa, wspomnienia ówczesnych włodarzy 
gminy, osób zaangażowanych w tym czasie  w akcję ratowniczą, zaproszonych wielu gości, 
również Wojewody Opolskiego 

 19.07.2017r- obchody Święta Policji w Krapkowicach-Rynek- święto rozpoczęte 
msz.św.,obecność wiceszefa krajowego policji, który wręczył odznaczenia, wyróżnienia         
i awanse- wspomniano też o budowie komendy na terenie  gminy- budowa przewidywana    
w roku przyszłym 

 21.07.2017r.- zakończenie obozu językowego 

 29.07.2017r.- na boiskach  za Pływalnią Delfin siatkówka plażowa Grand Prix juniorów z woj. 
Opolskiego  

 03.08.2017r.- KDK- koncert młodzieży z Ukrainy 

 05.08.2017r.- zawody gminne o Puchar Burmistrza- PV Volley IX Turniej Plażowej Piłki 
Siatkowej   

 12.08.2017r- zawody gminne o Puchar Burmistrza- plażowa piłka siatkowa- LZS Dąbrówka 
Górna , w Steblowie zawody w piłce nożnej  jednostek OSP 

 13.08.2017r. Kamień Śląski-  Festyn ku czci św. Jacka, urodziny arcybiskupa Nosola (80 lat) 

 17.08.2017r- Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej 

 18.08.2017r.- wizyta Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- wizja  lokalna 
terenów inwestycyjnych przy węźle Dąbrówka Górna- dyskusja nt. zakupu przez Strefę 
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Katowicką terenów od Agencji Wł. Rolnych- wykupienie terenów przez Strefę umożliwiłoby   
z kolei szybką ich sprzedaż inwestorom 

 27.08.2017r- dożynki wiejskie w Żywocicach 

 03.09.2017r.- dożynki gminne w Steblowie- dożynki udane mimo niesprzyjającej pogody- 
sołectwa wystawiły przepiękne korony dożynkowe, za które otrzymały  nagrody, listy 
gratulacyjne za trud poświęcony w wykonanie koron- w Namysłowie dożynki wojewódzkie, 
gdzie Gminę Krapkowice reprezentowało Sołectwo Kórnica- korona dożynkowa z Kórnicy 
otrzymała wyróżnienie, a nagrodą jest wyjazd do Brukseli, ufundowany przez europoseł 
Panią Danutę Jazłowiecką  

 06.09.2017r.- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Mickiewicza- spotkanie radnych 
i burmistrzów obu gmin Krapkowic i Gogolina- spotkanie nt możliwości długofalowej 
współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, projektów             i przedsięwzięć 
kulturalnych- spotkanie było pokłosiem podpisanego wcześniej listu intencyjnego pomiędzy 
Burmistrzem Krapkowic  a Burmistrzem Gogolina        

 Spotkanie z Prezes Opolskiego Związku Tenisa Stołowego w spr. Grand Prix Polski w tenisie 
stołowym, połączone z Memoriałem ku czci pamięci wybitnego sportowca śp.Norberta 
Mnicha, ostatnio prowadzącego sekcję tenisa stołowego w Żywocicach-powyższe  miałoby 
odbyć się w Hali Sportowej w Otmęcie- 20.10.2017r. akt nadania im.Norberta Mnicha Sali 
Sportowej w Żywocicach 

 08.09.2017r.-wizyta w m.Partizanske na Słowacji z okazji Święta Miasta- gmina Krapkowice 
podpisała z m. Partizanske umowę o współpracy partnerskiej, jest to jedno z miast,               
w którym ród Bata zakładał zakład obuwniczy 

 Dożynki wiejskie w Gwoździcach, Kórnicy 

 12-13.09.2017r.- konferencja nt.rz.Odry- przywrócenie roli rzeki jako drogi transportowej, 
komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej- podpisano z gminami i  Wojewodą deklarację dla 
rz.Odry 

 20.09.2017r.- 70-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach- liczny zjazd 
absolwentów- impreza w szkole i w KDK 

 21-23.09.2017r.- wizyta delegacji z Camas (USA)-wcześniej delegacja przebywała                
w Zabierzowie, po Krapkowicach w w Morawicy- bardzo dobra współpraca partnerska 
została zauważona  przez Konsula USA- w trakcie pobytu delegacji Konferencja  w Mosznej 
dla tematyki oświatowej- systemy oświatowe tych krajów są bardzo różne    

 22.09.2017r.- na terenach przy Pływalni Delfin  imprezy, zawody organizowane przez 
Związek Międzygminny „Prokado”- młodzież rywalizowała w zawodach lekkoatletycznych, 
pływackich- dokonano prezentacji zagospodarowanych terenów przejętych od Agencji 
Własności Rolnych 

 Uroczyste obchody 25 lecia istnienia Spółki WiK oraz 100 lecia istnienia Wodociągów            
w Krapkowicach 

 23.09.2017r.- zawody OSP które miały się odbyć na Stadionie w Otmęcie zostały odwołane 
ze względu na niesprzyjającą pogodę- w sobotę30.09.2017r.na stadionie zawody powiatowe 
OSP 

 23.09.2017r.-Świeto Ziemniaka w Ściborowicach 

 24.09.2017r.-dożynki wiejskie w Dąbrówce Górnej 

 Z projektów europejskich, z naborów termomodernizacji z gminy Krapkowice zakwalifikowały 
się do dofinansowania: SP Nr 1 w Krapkowicach i Zespół Szkół Szkolno- Przedszkolny         
w Kórnicy   

 Rozpoczęto procedurę wyłaniania oferenta w systemie partnerskim projektu publiczno- 
prywatnego dla 7 gmin woj. opolskiego (Aglomeracja Opolska) 

 Większość inwestycji  znajduje się w zaawansowanym  stopniu realizacji, kilka jest                
w trakcie procedury przetargowej-  trzy czekają na ogłoszenie przetargu- budowa boiska 
przy SP Nr 1 w Krapkowicach jest na ukończeniu- w połowie października powinno być 
oddane do użytku 

 Przetarg na Basztę Krapkowicką zakończył się  nie powodzeniem- żadna firma nie zgłosiła 
się do przetargu 
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 Budżet obywatelski tegoroczny w trakcie realizacji, wczoraj na komisji dyskutowano  nad 
budżetem obywatelskim na 2018 rok- do tej pory  budżet ogłaszany był przez burmistrza, 
aktualnie zdecydowaliśmy że będzie ogłoszony po zaopiniowaniu przez radnych- do wyboru 
były dwa scenariusze- pierwszy to taki jak dotychczas, ogłaszany szybko, aby zdążyć           
z naborem, dokumentacją, głosowaniem i aby zrealizować zadania w 2018 roku, drugi, to 
rozpoczęcie typowania zadań na początku roku 2018, głosowanie, przygotowanie pod 
względem formalnym  i realizacja zadań w 2019 roku- komisja przegłosowała drugi wariant  

 Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura złożył  Informację o złożonych przez pracowników urzędu  
i kierowników jednostek gminnych  oświadczeń majątkowych za 2016 rok.  

Pan Brzozowski- czy na zawodach powiatowych OSP będzie reprezentant gminy Krapkowice, czy 
na spotkaniu  z Wojewodą ,przedstawicielami RZGW i Zarządu melioracji rozmawiano nt. budowy 
zbiorników wodnych, o folderze zalewowym w Krapkowicach? 
Burmistrz Pan Kasiura- na zawody powiatowe losowano reprezentantów: w grupie seniorów 
reprezentant OSP Steblów, w grupie kobiet- reprezentant OSP Żużela, w grupie młodzieżowej 
reprezentant OSP Ściborowice; na spotkaniu nt rz. Odry i rz. Osobłogi dyskutowano ogólnie            
o zbiornikach wodnych m.in. o zbiorniku Racibórz, natomiast o folderze zalewowym nie 
przedstawiono żadnej informacji. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- nawiązując do budżetu obywatelskiego powiedział, że 
wcześniej  były problemy logistyczne  i terminowe- pojawiały się problem  z lokalizacją, ponadto 
każdy budżet  powinien różnić się od poprzedniego- dwie ostatnie edycje były zbliżone  tematycznie  
i pomysły trochę się już wyczerpały- może należałoby określić tematykę dla każdej edycji i określić 
lokalizację- przewodniczący poddał pod rozważenie propozycji ogłoszenia konkursu w zakresie 
parków i zieleni miejskiej, licząc na dobre pomysły mieszkańców w tym zakresie.  
Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym przyjęto 
jednomyślnie   do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 19 radnych.  
Radna Pani Burzyk podziękowała pracownikom UMiG, radnym, gościom za udział na koncercie       
w KDK i zbiórkę pieniędzy na leczenie Emilki z Krapkowic. Burmistrz Krapkowic i Przewodniczący 
Rady Miejskiej złożyli również podziękowanie tym wszystkim, którzy wspierali inicjatywę 
kwestowania dla chorej Emilki z Krapkowic, dla najbardziej potrzebujących.. 
Ad.3.  
         Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi  w pkt.12 
porządku obrad. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- na jakiej podstawie, na Osiedlu Kwiatów, są wykonywane  
podjazdy do posesji, które nie ją jeszcze zabudowane- właściciele nie mają  jeszcze projektu 
budowlanego np. przy ulicy Bzów? 
Radny Pan Bryś- złożył na ręce przewodniczącego petycję mieszkańców  Żywocic  w sprawie 
wprowadzenia do budżetu na 2018 rok zadania pn. wykonanie nawierzchni twardej  ulicy Józefa      
w Żywocicach (400 mb.). 
Ad.4. 
         Zatwierdzenie Sprawozdania  z  wykonania budżetu, zadań gospodarczych   Gminy  
Krapkowice  za I półrocze 2017 roku .  
Wykonanie budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice było tematem, szczegółowo 
omawianym na posiedzeniach komisji rady w dniach od 25 września do 27 września br.- wszystkie 
komisje zaakceptowały pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań gospodarczych 
gminy za I półrocze 2017 roku. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  odczytał Uchwałę nr 327/2017 z dnia 22 września 2017 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.- opinia pozytywna. 
Skarbnik Pan Patej- powiedział, że Sprawozdanie szczegółowo omówiono na trzech posiedzeniach 
komisji- poprosił o pytania i uwagi jeżeli  takie są, udzieli odpowiedzi.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- na wielu paragrafach  wykonanie sięga, albo przekracza 
100%,- jakie są założenia jeżeli chodzi o wpływ dochodów do budżetu? 
Skarbnik Pan Patej- przy omawianiu, na komisjach przed sesją, projektu uchwały nr 25 (zmiany 
budżetu) mówiliśmy, że  zakładamy wzrost dochodów, w niektórych pozycjach np. podatek od 
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nieruchomości, od czynności cywilno-prawnej, w niektórych pozycjach  możemy  osiągnąć 100% 
dochodów, a w niektórych nawet przekroczenie- analizujemy na bieżąco budżet. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań gospodarczych gminy Krapkowice za I półrocze  2017 r. 
przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.5. 
        Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2017 roku       
(w załączeniu do protokołu). 
        Wszystkie Komisje pozytywnie zaakceptowały Informację z realizacji wniosków za I półrocze 
2017 rok.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.   
Ad.6.  
        Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017                   
z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych 
przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego (w załączeniu do protokołu ). 
  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  pozytywnie przyjęła Informację na posiedzeniu w dniu 25 
września 2017 r. 
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą przyjęto  jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
Ad.7. 
        Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice       
w I półroczu 2017 r. (w załączeniu do protokołu). 
        Komisja Spraw Społecznych  przyjęła pozytywnie informacje przedstawione przez Straż 
Miejską, Policję i Straż Pożarną na posiedzeniu w dniu 26 września  2017 r. 
Informację nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy przedstawił            
Komendant Policji Przemysław Ilnicki,  Za-ca Komendanta Straży Pożarnej Pan Marek Kuczyński, 
Komendant Straży Miejskiej Pan Zdzisław Tupko.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
   Informację powyższą przyjęto  jednomyślnie- głosowało 19 radnych.        
Ad.8. 
         Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2017                         
(w załączeniu do protokołu).  
          Oceną wypoczynku dzieci zajęła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 
25 września 2017 r,  pozytywnie  przyjmując  sprawozdanie.  
Radni nie zgłosili uwag, pytań. 
 Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.      
Ad.9. 
       Informacja nt realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych 
przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu). 
     Komisja Gospodarki i Finansów przyjęła pozytywnie informację przedstawioną przez Prezesa 
„WiK” Spółka z.o.o. w Krapkowicach na posiedzeniu w dniu 27 września  2017 r . 
Pan Delewicz- zwrócił się do burmistrza, radnych z prośbą o propozycje zadań związanych               
z uzbrojeniem terenów między Steblowem a Krapkowicami do planu na 2018-2020, gdyż do końca 
roku  Spółka WiK powinna  złożyć wniosek o zatwierdzenie tego planu. 
Pan Małkiewicz-  zostanie ustalone osobne spotkanie z burmistrzem i radnymi dla ustalenia zadań, 
które miałyby być wprowadzone do planu. 
Radni  nie zgłosili uwag, pytań. 
Informację powyższą  przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.       
Ad.10.Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego .                     
Informację przedstawił  Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura- (w załączeniu do protokołu) 
Radny Pan Malinowski- aktualnie rozstrzygane są przetargi i ceny oferentów są  wyjątkowo 
zawyżane, o 20-30%- zachodzi obawa, że ta tendencja będzie  utrzymywała się i to zadanie nie 
będzie doszacowane- takie nie doszacowanie wystąpiło w przypadku budowy kolektora – ulica 
Azalii- co wówczas? 



7 

 

 7 

Burmistrz Pan Kasiura- decyzja będzie należała do rady, burmistrza, skarbnika czy realizujemy 
zadanie, staramy się o pozyskanie dodatkowych pieniędzy- nie myślę, że mogłoby być  20-30%     
niedoszacowanie zadania- jeżeli pozytywnie zostaniemy zweryfikowani przez zarząd wojewódzki,    
to procedura przetargowa powinna rozpocząć się w połowie roku 2018.  
Pan Małkiewicz- rozstrzygnięcie przetargowe miałoby nastąpić  dopiero w I kw.2018roku- jest to 
duża inwestycja, finansowo  dominująca budżet- w tej chwili mamy dużo zadań do realizacji, brakuje 
pieniędzy na oświatę-proponuję, aby poczekać na rozstrzygnięcie konkursu- w innym przypadku 
możemy zablokować się finansowo- może okazać się, że  most nie możliwy do realizacji, pomimo 
dofinansowania- proponuję, aby w styczniu 2018 r. uchwalić budżet- jest to lepszy moment niż 
grudzień- możemy nie otrzymać takiego dofinansowania jakiego spodziewamy się. 
Pan Kasiura-  czy budżet będzie uchwalony w grudniu, czy w styczniu następnego roku, to dla tego 
zadania nie ma większego znaczenia- przetarg zweryfikuje kwoty- jeżeli projekt będzie 
zaopiniowany pozytywnie, to dofinansowanie powinno być w kwocie maksymalnej- jestem za tym 
aby budżet uchwalić w grudniu- nie musimy wykazywać  wszystkich zadań w budżecie                       
(w zał.nr5), zabezpieczając tylko pewną kwotę na te zadania- w 2018 roku ciężar finansowy to np. 
dokumentacje, główny ciężar finansowy dopiero w 2019r.- działając na tzw. prowizorium  
realizujemy tylko zadania bieżące-nie możemy realizować żadnych zobowiązań wpisanych w projekt 
budżetowy. 
Pan Małkiewicz- chodzi o to, aby lista zadań inwestycyjnych nie była określana, nie przedstawiała 
konkretnych zadań do realizacji- ustalając taka listę trudno będzie potem jakiemukolwiek radnemu 
zrezygnować z wpisanego zadania- proponuję uchwalenie budżetu w styczniu, nie w grudniu-
możemy nie otrzymać takiego dofinansowania- termin sesji jeszcze do ustalenia. 
Pan Kasiura- projektowanie budżetu może nastąpić wg. woli radnych- wpisujemy te zadania  
inwestycyjne, na które są już spisane umowy, zaciągnięte są zobowiązania, albo wynikają z wpf, 
rozłożone na 2-3 lata.  
Radny Pan Mehlich- burmistrz mówił o nieoficjalnych wynikach oceny formalnej wniosku Krapkowic- 
są już wyniki oficjalne- Krapkowice przeszły do następnego etapu, ale następnych 20 wniosków 
również przeszło- dalej rywalizujemy, czekamy. 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę. 
Po przerwie. 

Ad.11.Podjęcie uchwał: 
a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej    
    w drodze przetargu-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA        
Nr XXXIII/366/2017 
b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie nadania nazwy alei parkowej na terenie Miasta Krapkowice-  
    uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/367/2017 

     c) Projekt uchwały nr3 w sprawie nadania  nazwy ulicy- uchwała przeszła jednomyślnie-   
         głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/368/2017 
     d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości-  
         uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/369/2017 
     e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości-  
         uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/370/2017 
     f)Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach   
        z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
        Gminy Krapkowice- uchwała, z autopoprawką  przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych-   
     UCHWAŁA NrXXXIII/371/2017 
     g) Projekt uchwały nr 7  w sprawie nadania Sali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta 
        Mnicha-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/372/2017 
     h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
         przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach-  uchwała przeszła  
        jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/373/2017 
     i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu  
        zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna- uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 19  
        radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/374/2017 
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     j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  
        dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej  
       umowy- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/375/2017   
    k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej m. Krapkowice z m.  
        Partizanske na Słowacji- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA  
        NrXXXIII/376/2017 
    l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
       w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA 
       NrXXXIII/377/2017  
  m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej  
        w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  
        i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
        radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/378/2017 
  n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  
       Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią  
       Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Krapkowicach- uchwała 
       przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/379/2017  
 ń) Projekt uchwały nr 15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 
      Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Sportową 
      Szkołę  Podstawową  Nr 5 im. Janusza  Korczaka w Krapkowicach-  uchwała przeszła jedno- 
      myślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/380/2017     
 o) Projekt uchwały nr 16 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
     Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład  
     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę  
     Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- 
     Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych-  
     UCHWAŁA NrXXXIII/381/2017      
ó)  Projekt uchwały nr 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej   sześcioletniej 
     Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w  Rogowie Opolskim z klasami I- III 
     wchodzącej  w  skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią  
     Publiczną  Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim z klasami I- IV   
     wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  w  Rogowie  Opolskim-   uchwała  
     przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/382/2017      
p)  Projekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
     Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej z klasami IV–VI, wchodzącej w skład 
     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę  
     Podstawową Dąbrówce Górnej z klasami V–VIII,  wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przed- 
     szkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych 
     - UCHWAŁA NrXXXIII/383/2017     
r) Projekt uchwały nr 19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
    Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
    w Kórnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kórnicy wchodzącą w skład Zespołu 
    Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy - uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 19 radnych-  
    UCHWAŁA NrXXXIII/384/2017     
s) Projekt uchwały nr 20 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
    Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało  
    19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/385/2017   
ś) Projekt uchwały nr 21 w sprawie  wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
    pomiędzy Gminą  Krapkowice  a  Gminą  Strzelce  Opolskie- uchwała przeszła jednomyślnie-  
    głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/386/2017 
w) Projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego  
    pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole  - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19  
    radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/387/2017   
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 t) Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
    pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19  
    radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/388/2017    
u) Projekt uchwały nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-  
    darowania przestrzennego w rejonie ul. Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach- uchwała 
    przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/389/2017                     
y) Projekt uchwały nr 25 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok z autopoprawką-uchwała  
    przeszła  jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/390/2017 
z) Projekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf  
   Przewodniczący obrad  Pan Małkiewicz- burmistrz przedkłada projekt o zwiększenie nakładów na 
budowę boksów garażowych OSP w Rogowie Opolski o 168 tyś.zł.(w zał.2.)- przeprowadzony 
niedawno przetarg zakończył się fiaskiem, bo propozycje oferentów  były wyższe od zabezpieczonej 
kwoty- zgłaszałem to na komisji i zgłaszam dzisiaj, aby nie dokładać pieniędzy, wrócić do kwoty 300 
tyś. zł. i  ponowić przetarg, uzyskując może pewne oszczędności- może uda się jednak wybudować 
remizę tak jak planowano- ze względu na perspektywę budowy mostu należy oszczędzać- 
zwiększenie planu o 22% to bardzo dużo. 
Burmistrz Pan Kasiura- temat budowy strażnicy OSP w Rogowie Opolskim przewija się od wielu lat-
kwota po przetargu jest wyższa, ale czasy gdzie oszczędza się na przetargach minęły- złożono pięć 
ofert, z czego najniższa to 760 tys.zł., najdroższa 900 tys.zł. takich kwot należy spodziewać się         
w następnych przetargach- proszę o zachowanie tego wniosku, aby budowę remizy zrealizować- to 
należy się strażakom- to jedyna inwestycja z zakresu straży pożarnej w tym budżecie- OSP Rogów 
włączona jest do krajowego systemu  ratownictwa, przewidziana jest w programie  „Solidarni wobec 
zagrożeń”- tu składowany będzie dodatkowy sprzęt, materiały na teren powiatu krapkowickiego. 
Radny Pan Thiel- kolejny przetarg, to nic innego jak odwleczenie w czasie tej inwestycji- kolejny 
przetarg nie przyniesie znaczących oszczędności, co pokazują dotychczasowe oferty. 
Wiceprzewodniczący rady Pan Brzozowski- ogłosić przetarg ponownie- może zgłosi się więcej firm    
i oferta będzie niższa- nic się nie stanie jeżeli odwleczemy tę inwestycję o 2-3 miesiące- prezes 
OSP Pan Karol Stach zabiegał o tę remizę 12-15 lat. 
Za-ca Burmistrza Pan Haraf- ogłoszenie ponownego przetargu w połowie roku nie miałoby              
tu większego wpływu, ale obecnie ogłoszenie powtórnego przetargu i wyłonienie oferenta                   
w listopadzie br. niesie za sobą zagrożenie, że kwota 300 tys.zł nie będzie przerobiona w 2017 roku 
i musiałaby być przeniesiona na 2018 rok. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- zamknął dyskusję nad powyższym, składając wniosek         
o przywrócenie kwoty 300 tys.zł. w wpf na miejsce zaproponowanej przez burmistrza kwoty 468 
tys.zł w limicie na 2018 rok, na budowę boksów garażowych w OSP Rogów Opolski. 
           Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 7 radnych „przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się od 
głosu”- wniosek przeszedł.  
Burmistrz Pan Kasiura- jest to przykre- przy liście zadań drogowych, zgłoszonych przez klub 
radnych, co sesję dokładamy pieniądze i tu nie mieliście żadnych trosk o oszczędności- staramy się 
ze skarbnikiem szukać ciągle pieniędzy i dokładać do zadań- w tym przypadku wycofujecie się- . to 
tak jakbyście nie wyrażali chęci na jego realizację- ta decyzja to dla  mnie duże zaskoczenie. 
Pan Małkiewicz- jeżeli będą oszczędności, to wrócimy do punktu wyjścia i mam nadzieję, że ta 
kwota zostanie zwiększona przez radę.  
Przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wpf z autopoprawką 
(przegłosowany wniosek powyżej)- uchwała  przeszła przy 10 głosach „za”, 7 głosach „przeciw”,      
2 głosach „wstrzymujących”- głosowało 19  radnych- UCHWAŁA NrXXXIII/391/2017 
ź) Projekt uchwały nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Związkowi 
    Gmin „Aqua Silesia” - uchwała przeszła  przy 18 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”- głosowało 19 
radnych- UCHWAŁA  NrXXXIII/392/2017 
x) Projekt uchwały nr 28 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą  Gogolin- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 
radnych- Uchwała NrXXXIII/393/2017. 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę. 
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Po przerwie. 
x) Projekt  uchwały  nr 29 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. budowy stałej nawierzchni drogi- ulica 
Parkowa w Rogowie Opolskim 
radny Pan Thiel- w tym temacie powiedziane zostało już bardzo dużo, nie tylko przeze mnie , lecz 
przez Panią sołtys, mieszkańców- od wielu lat szły pisma do burmistrza, do rady- zadanie było 
wpisywane  dwukrotnie na listę zadań  i dwukrotnie wyrzucane, raz kosztem ulicy Zuga w Rogowie, 
drugim razem kosztem wybudowania najpierw remizy OSP- teraz blokujecie  wykonanie rozbudowy 
remizy- nie wiem czy nie chcecie aby droga ta była wykonana, czy w ogóle, żeby nic nie było 
robione w Rogowie- prawdopodobnie wszystko to zostanie unieważnione, bo w przyszłym roku 
będą wybory-  to są słowa mieszkańców?    
Radny Pan Zdun- skąd burmistrz weźmie pieniądze  na to zadanie - osobiście nie jestem przeciwko 
temu zadaniu- każdy radny zgłasza w swoich okręgach zadania do realizacji- skąd jednak 
pieniądze? 
Burmistrz Pan Kasiura- wówczas zaproponuję modyfikację zał. Nr 5 i nie zrealizowanie któregoś 
zadania zapisanego w tym załączniku.              
Pan Małkiewicz- przyznaję, że ta droga  jest w złym stanie technicznym i wymaga nakładów na jej 
remont- dzisiaj  zagłosujemy czy petycja jest zasadna, czy dajemy do realizacji, nie ustalając 
terminu. 
Radni uznali petycję za zasadną, głosowali za realizacją zadania, nie ustalając terminu realizacji. 
Pan Małkiewicz- następne pytanie: czy ta inwestycja ma być wprowadzona do tegorocznego 
budżetu, skoro burmistrz na te chwilę nie ma propozycji źródła jej sfinansowania ? 
Burmistrz Pan Kasiura- na tej sesji sprawy nowelizacji budżetu już zakończono- jeżeli byłaby taka 
możliwość, to zawnioskuję o zwołanie  jak najszybciej sesji nadzwyczajnej, ale wówczas zachodzi 
groźba, że czas na wykonanie w roku 2017 tego zadania  będzie niemożliwy do osiągnięcia 
właściwego rezultatu.  
Pan Małkiewicz- kto  jest za wprowadzeniem tego zadania do budżetu 2017 roku, a na następnej 
sesji  określenie  sfinansowania zadania, bądź wykonania w zamian za inne zadanie? 
Wniosek przegłosowano pozytywnie : 9 głosów „za”,7 głosów „przeciwko”, 3 głosy „wstrzymujące”.  
Na następnej sesji udzielimy ostatecznej odpowiedzi na petycję, po uzyskaniu propozycji  
burmistrza,  podejmując  stosowną uchwałę. 
Ad.12. 

     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz         
w okresie międzysesyjnym  udzielili: 

Naczelnik Wydz.GKI Pani  Kubacka- wg. obowiązujących przepisów  nie ma obowiązku uzyskania 
pozwolenia budowlanego na zjazd- co do wykonania zjazdów, art.29 ustawy o drogach publicznych  
mówi, że w momencie budowy lub przebudowy  drogi, obowiązkiem zarządcy drogi jest wykonanie 
zjazdu- właściciel posesji zgłasza wniosek do zarządcy o wykonanie zjazdu i nie ma obowiązku 
wybudowania wcześniej domu- wszystkie zjazdy uzgadniane są z zarządcą drogi. 

Radny Koppe- zarządca drogi wskazuje gdzie będzie zjazd na drogę- zarządca decyduje                 
o szerokości zjazdu- takie jest prawo budowlane. 

Ad.13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Petycję w sprawie budowy trwałej nawierzchni drogi- ul. Parkowa w Rogowie Opolskim  rozpatrzono 
w pkt.11- podjęcie uchwał.  
W związku z wymogiem przedłożenia przez przewodniczącego rady Informacji o oświadczeniach 
majątkowych złożonych przez radnych za 2016 rok, Przewodniczący Rady  Pan Małkiewicz złożył 
stosowną Informację.  

Radny Pan Gut- kto wydał zgodę na wybudowanie śmietnika w miejscu: róg ulic: Krasińskiego- Ks. 
Duszy?- wnioskuję o jego przesunięcie- grozi kolizją; jakimi kosztami Spółka Delfin obciąży 
organizatorów „Oktoberfestu” za wynajem hali sportowo- widowiskowej w Otmęcie? 

Burmistrz Pan Kasiura- jeżeli była wymagana decyzja na budowę śmietnika, to na pewno taką 
decyzję wydało starostwo powiatowe- nie jest to teren gminny, lecz wspólnoty mieszkaniowej-  
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urząd nie ponosi tu jakiejkolwiek odpowiedzialności; opłata za wynajem hali sportowo- widowiskowej 
będzie pobrana zgodnie z cennikiem wydanym w formie zarządzenia burmistrza. 

 

Ad.14. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba         
                                                                               
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                         Andrzej Małkiewicz 


