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Protokół Nr IV/2019 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 21 lutego 2019 r. 

 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu (nośnik DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe. 

 

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, 

przy ul. Prudnickiej nr 7.  

Sesja rozpoczęła się o godz.14oo i zakończyła się o godz.1740 

W sesji  uczestniczyło ponad 50 osób-  uczestniczyły  osoby  zaproszone:    

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy                  

w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi spółek gminnych, 

sołtysi poszczególnych sołectw, mieszkańcy Krapkowic. 

Otwarcia IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan 

Arnold Joszko, obejmując jej przewodniczenie . 

Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w Sesji uczestniczy 19 radnych, co 

stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji 

Odczytanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w spr. ochrony osób fizycznych w związku                      

z przetwarzaniem danych osobowych i  w spr. swobodnego przepływu takich danych– 

klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad. 

Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 20 grudnia  2019 r. były do 

wglądu w biurze rady, na sesji rady, opublikowane  w BIP, na stronie umig- do protokołu nie 

wniesiono uwag- przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 

Porządek obrad: 

   1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.  

   2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym 

         – od 20 grudnia  2018 r. do 21 lutego 2019 r. 

   3.Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 

porządku.  

   4.Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.  

   5.  Zatwierdzenie Programu  działalności kulturalnej Gminy Krapkowice w na 2019 roku. 

   6.  Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości. 

   7. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości  

i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

   8.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

    1)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej (projekt  z 03.01.2019 r.); 

    2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 

przetargu (projekt z  03.01.2019 r.); 
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    3)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z 03.01.2019 r.); 

    4) w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt                     

z 03.01.2019 r.); 

    5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego  

nieruchomości  niezabudowanej (projekt z 03.01.2019 r.); 

    6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 

przetargu (projekt z  03.01.2019 r.); 

    7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt                    

z 03.01.2019 r.); 

    8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego 

na rzecz najemcy (projekt z 03.01.2019 r.); 

    9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt                     

z 03.01.2019 r.); 

  10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt                     

z 10.01.2019r.);       

  11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  

mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów   

(projekt z  05.02.2019 r.); 

 12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23  

czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt  z 05.02.2019 r.); 

 13) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    

i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z  06.02.2019 r.); 

 14) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z 06.02.2019 r.); 

15) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt  z 05.02.2019 r); 

16) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Krapkowice oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku (projekt           

z 05.02.2019 r); 17) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej            

w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 r. 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 (projekt z 05.02.2019 r.); 

18) w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/402/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

20 października 2017 r. 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 (projekt z 05.02.2019 r.); 

19) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/401/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

20 października 2017 r. 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 (projekt               

z 05.02.2019 r.); 
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20) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt 

z 05.02.2019 r.); 
21) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 

kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 05.02.2019 r.); 

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Steblów (projekt z 07.02.2019 r.); 

23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka,  

Transportową i rzeką Odrą (projekt z 07.02.2019 r.); 

24) w sprawie uchwalenia zmiany miejsc. pl. zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej,Prudnickiej)(projekt z 07.02.2019 r.); 

25) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt z 07.02.2019 r.); 

26) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 06.02.2019 r.); 

27) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w 2019 r. (projekt               

z 06.02.2019r);  

28) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"(projekt                

z 06.02.2019r);  
29) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków      

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt z 11 lutego 2019r.).  

  9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 

10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

11. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Burmistrz  Pan Kasiura wnioskował o  wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał: 

- nr 13- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty- za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 19 

radnych;            

- nr 14-w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- za wprowadzeniem 

autopoprawki głosowało 19 radnych;            

- nr 16 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Krapkowice oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku- za 

wprowadzeniem autopoprawki głosowało 19 radnych;            

-  nr 25 - w sprawie  zmiany budżetu na 2019 rok- za wprowadzeniem autopoprawki 

głosowało 19 radnych;                           

- nr 26 - w sprawie  zmiany wpf- za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 19 radnych.            

Wprowadzenie do porządku obrad : 

- projektu  uchwały nr 30 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2011 RM z dnia 9 lutego 

2011r. w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej oczyszczalni ścieków „Biokrap” 

Spółka z o.o. w Krapkowicach- za wprowadzeniem projektu do porządku obrad głosowało 19 

radnych;    

- projekt uchwały nr 31 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego       

w Opolu skargi Pana D. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę- za wprowadzeniem 

projektu do porządku obrad głosowało 19 radnych;    
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Wycofanie projektu uchwały nr 21 w sprawie zmiany uchwały nr VI/68/2015 z 23 kwietnia 

2015r. RM w spr. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Krapkowice- za wycofaniem projektu z porządku obrad głosowało 19 radnych . 

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie-głosowało 19 radnych. 

Na  sesję rady przybył  radny Pan Marcin Misiewicz. Od tego momentu w sesji uczestniczy 

20 radnych. 

Ad.2.  

Sprawozdanie z działalności w okresie od 20 grudnia 2018 r. przedstawił Burmistrz 

Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  
19.12.- 21.12.2018 r.-  Wigilie opłatkowe w WTZ, OPS, ŚDS- pod koniec stycznia 2019 r. 

otwarcie nowej filii ŚDS przy ul. Polnej w Otmęcie- oddziału dla osób ze schorzeniami 

podeszłego wieku- zadanie sfinansowane ze środków budżetowych gminy. 

22.12.2018 r-  Jarmark Bożonarodzeniowy w Steblowie. 

28.12.2018r.-Walne Zebranie Gminne OSP w Krapkowicach (podsumowanie wydarzeń w 

2018 roku). 

04.01.2019r- zebrania OSP Ściborowice, 05.01.2018r.zebranie OSP w Pietnej. 

08.01.2019 r.- spotkanie z wójtami, burmistrzami należącymi do wspólnego projektu 

publiczno-prywatnego, obejmującego termomodernizację  20 obiektów partnerstwa 

publiczno-prywatnego (7 gmin)- na etapie  wyłonienie oferenta- duży projekt, dość 

skomplikowany- 15 obiektów będzie objętych termomodernizacją w gminie Krapkowice- 

projekt finansowany ze środków europejskich; spotkanie z konstruktorami w temacie 

rewitalizacji mostu kolejowego- przedstawiono tu  koncepcje-prawdopodobnie, pod koniec 

tego roku realizacja pierwszego zadanie może być rozpoczęta.  

09.01.2019 r.-w Kościele pw. Ducha Św. w Otmęcie  koncert Zespołu „Śląsk”, występ Natalii 

Zastępa  z kolędami. 

13.01.2019.- w KDK Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-w KDK sztab dla gmin Gogolin, 

Walce, Strzeleczki-kwota zebrana większa niż w roku poprzednim-tegoroczny finał orkiestry 

z tragicznym wydarzeniem, śmiercią prezydenta Gdańska.  

14.01.2019r- Głogówek-Walne Zgromadzenie Związku międzygminnego „Aqua Silesia”-

delegacji jednogłośnie wystąpili z likwidacją związku-likwidacja do końca maja 2020 roku      

z przekazaniem wniesionego  majątku danej gminie, pozostającego na jej terenie. 

16.01.2019r- pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Steblowie- wybrano sołtysa        

i radę sołecka- sołtysem Steblowa został ponownie Pan Paweł Mazurek 

19.01.2019r. Koncert Noworoczny w KDK zorganizowany wspólnie z Gmina Gogolin-

koncert rozpoczynający rok jubileuszowy krapkowickiej orkiestry dętej 

24.01.2019r.- spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji – podsumowanie rocznej 

działalności Policji- tu potwierdzono budowę „nowej komendy”-potwierdzono odbycie 

przetargu na budowę nowego budynku-wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy „Polbał”-

planowany termin zakończenia to początek roku 2021. 

25.01.2019r.- pożegnanie Leszka Staniocha, Komendanta Straży Pożarnej- Pan Stanioch 

przeszedł na emeryturę. 

25.01.2019r- drugie zebranie sprawozdawczo- wyborcze w sołectwie-  w Kórnicy-wybrano 

nowego sołtysa i nową radę sołecką- na sołtysa wybrano Pana Michała Hulina 

26.012019r-zebranie sprawozdawcze  OSP Żużela 

27.01.2019r.- zebranie sprawozdawczo-wyborcze w sołectwie  Ściborowice –wybrano 

nowego sołtysa i nową radę sołecką- nowym sołtysem został Pan Hubert Burczyk. 

05.02.2019r.- zebranie sprawozdawczo- wyborcze w Borku- tu nie dokonano wyboru sołtysa- 

nakreślono termin następnego zebrania tj.05.03.2019r. 
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07.02.2019r- wspólne spotkanie z Burmistrzem Gogolina w Ministerstwie Infrastruktury         

w związku z programem „Mosty dla Regionów”- rozpoznawaliśmy sprawę kryteriów               

i możliwości złożenia wniosków ,najpierw na dokumentację a następnie na budowę mostu 

drogowego. 

10.02.2019r.- w Hali Sportowej Żywocice odbył się III Turniej Sołtysów  o Puchar Sołtysa 

Żywocic. 

15.02.2019r.-w SSP Nr 5 w Krapkowicach przekazanie przez Marszałka Woj. Opolskiego 

Pana Bułę sprzętu sportowego dla przyszłych zawodników lekkoatletyki. 

15.02.2019r.-VI Forum Gospodarcze- spotkanie z przedsiębiorcami, z przedstawicielami 

instytucji okołobiznesowych- ponad 40 uczestników- przedstawiono tematy głównych zadań 

inwestycyjnych w gminie, budżet gminy, monitoring powietrza, dopłaty na wymianę pieców 

na ekologiczne, rynek pracy, innowacje u krapkowickich przedsiębiorców. 

17.02.2019r- Koncert Walentynkowy w KDK- występ Zespołu „Niezapominajki”, występ 

solistów ze Studia Piosenki-występy z piosenkami dla zakochanych. 

17.02.3019r.- Hala Sportowo-Widowiskowa w Otmęcie- Turniej Tenisa Stołowego (drużyny 

młodzieżowe, seniorów)- tenis zaszczepiony w naszej gminie przez trenera św. pamięci 

Norberta Mnicha. 

Ogłoszono i rozstrzygnięto dwa konkursy o wsparciu dotacjami organizacji pozarządowych    

w zakresie klubów sportowych  stypendiów młodych sportowców- ogłoszono następnych 

kilkanaście konkursów o wsparciu dotacjami organizacji pozarządowych. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krapkowic w okresie międzysesyjnym tj. od 20 

grudnia 2018 r. radni przyjęli jednogłośnie- głosowało 20 radnych.     

Ad.3.  

    Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi w pkt.9 

porządku obrad. 

Radny Pan Brzozowski- czy przewidywane jest szkolenie dla radnych w związku ze 

zmianami ustawy samorządowej?; pytanie do delegatów radnego Pana Thiel i radnego Pana 

Żyłki czym sugerowali się głosując za likwidacją Związku „Aqua Silesia”; pytanie do 

radczyni prawnej czy delegaci delegowani przez radnych  do Związku mogli sami tak 

zagłosować, nie przedstawiając wcześniej tematu likwidacji  „Aqua Silesia” radzie? 

Radny Pan Misiewicz- odnośnie wydawanego Biuletynu Informacyjnego dla Gminy Gogolin 

i Krapkowic za 7 tyś.zł.- czy były zapytania do lokalnych wydawców czy są  w stanie 

prowadzić taki biuletyn, jaki był sposób wyboru oferent; kiedy nastąpi oświetlenie przejść dla 

pieszych; wg. jakiego klucza zapraszani są przedsiębiorcy na Forum Gospodarcze- wcześniej 

było zapraszanych więcej przedsiębiorców, w tym roku tylko 40. 

Radna Pani Dziuk-  4 lutego br. Firma Nivea wystartuje z konkursem na wykonanie „20 

Podwórek Talentów Nivea”- można wygrać wspaniałą nagrodę- przystępując jednak do 

konkursu należy wskazać lokalizację- czy gmina ma takie miejsce?  

Ad.4. 
  Kolejno, w wyniku głosowania,  zatwierdzono  Informacje nt. realizacji programów 

gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- jednomyślnie- 

głosowało 20 radnych; Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie- 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych; Przeciwdziałania Narkomanii-jednomyślnie-głosowało 

20 radnych; Wspierania  Rodziny- jednomyślnie-głosowało 20 radnych ( w załączeniu do 

protokołu). 

Ad.5.  

   Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2019 rok   
(w załączeniu do protokołu). 

Program  przyjęto jednogłośnie, do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 radnych.  

Salę obrad opuścił radny Andrzej Małkiewicz. 
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Ad.6.  

    Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarowania  

gminnym zasobem nieruchomości ( w załączeniu do protokołu). 

Informację przyjęto jednogłośnie-głosowało 19 radnych. 

Na salę obrad wrócił radny Andrzej Małkiewicz. 

Ad.7.  

    Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu  

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu). 

Informację przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Ad. 8.  

    Podjęcie uchwał: 

Przewodniczący obrad przedstawił  pakiet projektów uchwał, które zostały odczytane               

i kolejno poddane pod głosowanie 

    1)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości  niezabudowanej- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr IV/34/2019; 

    2)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 

przetargu- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

IV/35/2019;  

    3)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uchwała przeszła  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/36/2019; 

    4)  w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała przeszła 

przy 18 głosach za, 2 głosach przeciwko- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

IV/37/2019; 

    5)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego  

nieruchomości   niezabudowanej uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr IV/38/2019; 

    6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 

przetargu- uchwała przeszła  przy 13 głosach za,3 przeciw, 4 wstrzymujące- głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr IV/39/2019; 

    7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała przeszła  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/40/2019; 

    8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego 

na  rzecz najemcy uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 

Nr IV/41/2019;  
    9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwała przeszła  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/42/2019; 

  10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości-  uchwała przeszła  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/43/2019; 

  11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  

mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Krapkowice, w prawo własności tych gruntów- 

radny Pan Małkiewicz zgłosił wniosek  dot. wprowadzenia do § 3 uchwały pkt.7 i 10% 

bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty w siódmym roku po przekształceniu 

gruntu-  za wnioskiem głosowało 9 radnych, 9 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu- 

głosowało 20 radnych- wniosek nie przeszedł. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez burmistrza do 

projektu uchwały (ustalenie 70% bonifikaty od płaty jednorazowej za przekształcenie, 

wniesionej w roku, w którym nastąpiło przekształcenie)- autopoprawkę wprowadzono  20 
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głosami „za”-głosowało 20 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła  jednomyślnie- 

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/44/2019;     
 12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23  

czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr IV/45/2019; 

13) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    

i ustalenia stawki tej opłaty-  

Radny Pan Małkiewicz- zgłosił wniosek o pozostawienie dotychczasowych obowiązujących  

stawek za odpady komunalne- nie podwyższać stawek- za wnioskiem głosowało 4 radnych, 

14 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych- wniosek nie przeszedł 

-za autopoprawką do projektu uchwały głosowało 14 radnych, 4 było przeciw,2 wstrzymało 

się od głosu-głosowało 20 radnych- uchwała przeszła przy 14 głosach za, 4 przeciw,               

3 wstrzymujących- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/46/2019; 

14) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- autopoprawka przeszła przy 18 

głosach za , 2 głosach przeciw- głosowało 20 radnych- uchwała przeszła przy 18 głosach za,   

2 głosach przeciw-głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr IV/47/2019; 

15) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

 i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania- uchwała przeszła  jednomyślnie- 

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/48/2019; 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie. 

16) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Krapkowice oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku- autopoprawka 

przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych - uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 

20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/49/2019; 

17) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

20 października 2017 r. 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 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/50/2019; 

18) w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/402/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

20 października 2017 r. 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 

20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/51/2019; 

19) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/401/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

20 października 2017 r. 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  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/52/2019; 

20) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice- 

uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/53/2019; 
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21) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 

kwietnia  2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Krapkowice- projekt uchwały wycofany z porządku obrad. 

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Steblów- do projektu uchwały zgłoszono kilkanaście uwag, które rozpatrzono głosując nad 

każdą: 

1. Uwzględnić uwagę osoby fizycznej (uwaga ujęta pod nr 1 w załączniku do 

Rozstrzygnięcia Burmistrza Krapkowic z dnia 21.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów), zawartą w 

piśmie z dnia 16.11.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.11.2018r)  dotyczącą częściowej 

zmiany ustaleń dla działki 599 (teren 38MN w projekcie MPZP)z zabudowy z garażami 1 

stanowiskowymi na zabudowę z garażami dwustanowiskowymi-20 radnych za 

uwzględnieniem uwagi-głosowało 20 radnych; 

2. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 2), zawartą w piśmie z dnia 16.11.2018 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 16.11.2018 r.), dotyczącą dopuszczenia zabudowy budynkami 

gospodarczymi w granicy działki-16 radnych za odrzuceniem uwagi, 2 przeciw, 2 wstrzymało 

się od głosu- głosowało 20 radnych; 

3. Odrzucić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 3), zawartą w piśmie z dnia 26.11.2018 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 30.11.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki 390 w całości 

z terenów rolnych (29R) na zabudowę usługową-16 radnych za odrzuceniem uwagi, 2 

przeciw, 2 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

4. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 4), zawarte w piśmie z dnia 03.12.2018 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 03.12.2018 r.), dotyczące objęcia w całości działek nr ewid. 499 i 500 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, bez określenia linii 

zabudowy od ciągu pieszo-jezdnego działki gminy nr 502, z możliwością wykonania zjazdów 

na działkę gminną nr 502 oraz zniesienia w tym obszarze zapisu pozbawiającego możliwość 

zabudowy-16 radnych za odrzuceniem uwagi, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu- 

głosowało 20 radnych; 

5. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 5) zawartą w piśmie z dnia 03.12.2018 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 03.12.2018 r.) dotyczącą zmiany sposobu użytkowania działki 513/1    

z rolnej na obszar rekreacyjny, wody stojące-16 radnych za odrzuceniem uwagi, 2 przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

6. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 6), zawartą w piśmie z dnia 04.12.2018 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 04.12.2018 r.), dotyczącą braku zgody na zmianę sposobu 

użytkowania części działki nr ewid.146/5 z drogi wewnętrznej na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną jak zostało ustalone to w studium-16 radnych za odrzuceniem uwagi, 2 

przeciw, 2 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

7. Uwzględnić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 7), zawartą w piśmie z dnia 06.12.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 06.12.2018 r., dotyczącą częściowej zmiany ustaleń dla terenu 

38MN tj. z zabudowy z garażami 1 stanowiskowymi na zabudowę z garażami 

dwustanowiskowymi- za uwzględnieniem uwagi głosowało 20 radnych; 

8. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 8), zawartą w piśmie z dnia 06.12.2018 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu 06.12.2018 r.) dotyczącą dopuszczenia zabudowy budynkami 

gospodarczymi dla terenu 38 MN w granicy działki-16 radnych za odrzuceniem uwagi,           

1 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 
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9. Uwzględnić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 9) zawartą w piśmie z dnia 26.11.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 10.12.2018 r.) dotyczącą częściowej zmiany ustaleń dla działek 

nr 355/4, 359/3 na terenie 38MN w MPZP z zabudowy z garażami 1 stanowiskowymi na 

zabudowę z garażami dwustanowiskowymi- za uwzględnieniem uwagi głosowało 20 radnych; 

10. Odrzucić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 10), zawartą w piśmie z dnia 26.11.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 10.12.2018 r.), dotyczącą dopuszczenia zabudowy budynkami 

gospodarczymi w granicy działki-14 za odrzuceniem uwagi,1 przeciw,5 wstrzymujących; 

11. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 11), zawarte w piśmie z dnia 11.12.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 14.12.2018 r.), dotyczące: działki nr 187 i przesunięcia linii 

zabudowy, rezygnacji z projektowania pętli drogowej oznaczonej w MPZP symbole 3KDD      

i 2KDL oraz korekty względem lokalizacji drogi 3KDD-14 radnych za odrzuceniem uwagi, 

1przeciw, 5 wstrzymało się od głosu; 

12. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 12), zawartą w piśmie z dnia 04.12.2018 (data 

wpływu do tut. Urzędu 17.12.2018r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 217/3 

w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową-14 radnych za odrzuceniem 

uwagi, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

13. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 13), zawartą w piśmie z dnia 27.12.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 28.12.2018 r.), dotyczącą braku zgody na zmianę przeznaczenia 

części działki nr ewid. 253 pod drogę wewnętrzną-13 radnych za odrzuceniem uwagi, 3 

przeciw, 4 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

14. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 14), zawarte w piśmie z dnia 09.01.2019 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 10.01.2019 r.), dotyczące: zmiany przeznaczenia w całości dz. nr 

ewid. 639, 650, 675, 644,621 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-14 radnych za 

odrzuceniem uwagi, 4 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

15. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 15), zawarte w piśmie z dnia 09.01.2019 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 10.01.2019 r.), dotyczące: zmiany przeznaczenia działek nr 

ewid. 642, 648, 657, 658, 660 z terenów rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-

13 radnych za odrzuceniem uwagi, 4 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 

radnych; 

16. Odrzucić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 16), zawartą w piśmie z dnia 28.12.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 31.12.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 

622 i 623, w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – usługową-13 radnych za 

odrzuceniem uwagi, 4 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

17. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 17), zawartą w piśmie z dnia 28.12.2018 r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 31.12.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 

394 w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – usługową-13 radnych za 

odrzuceniem uwagi, 1 przeciw, 6 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych; 

18. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 18), zawartą w piśmie z dnia 28.12.2018r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 31.12.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 

607 w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- usługową- 13 radnych za 

odrzuceniem uwagi, 3 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu- głosowało 20 radnych- uchwała 

przeszła  przy 13 głosach za,7 wstrzymujących- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

IV/54/2019; 
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23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka, 

Transportową i rzeką Odrą -uchwała przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr IV/55/2019; 

24) w sprawie uchwalenia zmiany miejsc. pl. zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej- uchwała przeszła  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/56/2019; 

25) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok-  

radny Pan Brzozowski- wnioskował o wprowadzenie do zał.nr 5,do budżetu zadania pn. 

budowa parkingu przy cmentarzu-ul Mickiewicza, wskazując źródło finansowania tego 

projektu z kwoty 200 tys. zł. pozostającej do dyspozycji burmistrza na projekty , 

dokumentacje..- za wnioskiem głosowało 7 radnych,10 przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu- 

wniosek nie przeszedł. 

radny Pan Małkiewicz- wnioskował o wprowadzenie do budżetu zadanie pn. rewitalizacja 

stadionu miejskiego, wskazując finansowanie (70 tys.zł) z kwoty 200 tyś.zł. pozostającej do 

dyspozycji burmistrza- za wnioskiem głosowało 6 radnych, 13 przeciwko,w1 wstrzymał się 

od głosu- wniosek nie przeszedł 

radny Pan Kandziora- wnioskował o wstrzymanie się z wprowadzaniem jakichkolwiek zmian 

do budżetu, do momentu odbycia spotkania z zarządcą obiektu (komisja na pływalni Delfin)-

tu może być przedstawiona przez prezesa spółki koncepcja zagospodarowania stadionu-  tu 

podjąć decyzję- wniosek przeszedł-13 za,2 przeciw,5 wstrzymujących głosów. 

Burmistrz Pan Kasiura- zaproponował dyskusję nad wyznaczeniem do realizacji priorytetów, 

zadań możliwych do zrealizowania 

autopoprawka przeszła 16 głosami za,1 przeciwko,3 wstrzymującymi się- uchwała przeszła  

przy 16 głosach za, 1 przeciwko, 3 wstrzymujących- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

IV/57/2019; 
26) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- autopoprawkę do projektu 

przegłosowano  przy 19 głosach za, 1 głosie wstrzymującym- uchwała przeszła przy 19 

głosach za, 1 głosie wstrzymującym  - głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/58/2019; 

27) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w 2019 r. - uchwała 

przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/59/2019; 

28) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"- uchwała przeszła  

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/60/2019; 

29) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków      

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu uchwała przeszła  jednomyślnie- 

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/61/2019; 

30) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2011 RM z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie 

wyznaczenia członków Rady Nadzorczej oczyszczalni ścieków „Biokrap” Spółka z o.o.         

w Krapkowicach-   

Radny Pan Brzozowski, radny Pan Małkiewicz- dlaczego zastępcy burmistrzów w radzie 

nadzorczej?, czy nie powinni to być specjaliści, mający większą wiedzę? czy osoby                 

z zewnątrz mogą być powołane do rady nadzorczej, jeżeli tak i mają takie uprawnienia, nie 

było do nich zapytania?  

Burmistrz Pan Kasiura- osoby do zasiadania w radach nadzorczych przechodzą egzaminy-

zastępcy taki mają i mają uprawnienia-w Ministerstwie  Skarbu  mają pozwolenie na 

zasiadanie w tego typu radach- mając w urzędzie takie osoby bezzasadnym było 

„poszukiwanie” osób z zewnątrz 
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-uchwała przeszła przy 18 głosach za, 2 głosach przeciw- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr IV/62/2019; 

31) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Opolu skargi Pana 

D. wraz z aktami sprawy i  odpowiedzią  na  skargę-  uchwała przeszła przy 19 głosach za, 1 

wstrzymującym- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr IV/63/2019. 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie. 

Ad.9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku 

obrad oraz w okresie międzysesyjnym- udzielono w pkt.3 porządku obrad.    

Przewodniczący rady Pan Joszko- szkolenie dla radnych wstępnie planowane jest w czerwcu 

br.w zakresie budżetu, planowania przestrzennego, roli radnego itd.- konkretny termin 

szkolenia można ustalić ostatecznie na którejś komisji kwietniowej.  

Radny Pan Żyłka- związek „Aqua Silesia” powstał w latach 90-tych ,kilka inwestycji 

zrealizowanych na naszym terenie, udziały gminy-11%- o likwidacji związku decyzję 

jednomyślnie podjęło najpierw pięć zarządów  z braku chęci prowadzenia nadal wspólnych 

inwestycji- taką decyzję jednomyślnie przyjęli też wszyscy delegaci. 

Radny Pan Thiel- nie było argumentów aby głosować przeciwko- wszyscy byli za likwidacją 

związku. 

Radny Pan Brzozowski- związek za 713 tyś. zł sfinansował ułożenie 119 km rur w gminie 

Krapkowice, za gminne pieniądze byłoby to trudne- co z majątkiem gminnym?-czy najpierw 

nie powinniśmy podyskutować na radzie o likwidacji związku?  

Burmistrz Pan Kasiura- ostatnio coraz mniej było woli ze strony gmin na wspólne 

inwestowanie  zadań- niektóre gminy chcą same inwestować zadania na swoim terenie             

i dlatego zaczęły występować ze związku- przystąpienie i wystąpienie ze związku, to domena 

rady-rozwiązanie związku, to jednomyślna wola wszystkich delegatów poszczególnych gmin-

nieruchomości, które są na terenie gminy zyskujemy-to przejdzie na stan gminy- póki co 

likwidator rozpoczął swoje działania. 

Zastępca Burmistrza Pan Brzezina- informator ,to nie tylko wersja papierowa ale też 

internetowa- min.1 mln. odsłon o zasięgu wojewódzkim  posiadają dwie firmy –oferty zostały 

złożone tym dwóm firmą, tylko jedna odpowiedziała i z nią podpisano umowę roczną -

informator wydawany jest o nakładzie 9.600 egzemplarzy- ma dotrzeć do każdego domu, 

umieszczony  na portalu. 

Burmistrz Pan Kasiura- w 2015 roku stworzyliśmy bazę znaczących przedsiębiorców gminy      

i ościennych gmin, którzy zatrudniają naszych mieszkańców- przed żadną firmą nie 

zamykamy drzwi-mogą zgłosić do nas wolę uczestniczenia w forum-udział bezpłatny- my 

pokrywamy jedynie koszty wynajmu sali i poczęstunku. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf-  na spotkaniu 27grudnia 2018r.z przedstawicielem  Urzędu 

Marszałkowskiego Panem Szymonem Ogłazą omówiono zagadnienie dot. doświetlenia 

przejść dla pieszych- wskazanych przez nas przejść nie doświetlają za wyjątkiem 

wynikających z planów drogowych- wiosną urząd marszałkowski ogłosi konkurs na 

dofinansowanie oświetlenia przejść- gmina będzie chciała w tym konkursie wziąć udział- 

złożyliśmy wniosek do konkursu „bezpiecznie razem”, organizowanego przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech przejść dla pieszych:3 Maja 

przy cmentarzu, ul. Kilińskiego i ul. Żeromskiego. 

Sekretarz Pan Brol- przymierzamy się konkursu Nivea- tu są pewne wymogi aby przystąpić 

do konkursu tj wskazany obszar musi mieć min.400m2,w określonej lokalizacji,                     

w określonym towarzystwie, z określonym sposobem użytkowania- sprawdzamy póki co 

takie miejsce- zapraszamy do współpracy również zarządy wspólnot mieszkaniowych              

i spółdzielnię mieszkaniową- najpierw musimy znaleźć lokalizację, potem dalsze działania. 
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Burmistrz Pan Kasiura- kilka lat temu przystąpiliśmy do konkursu, wskazując miejsce przy 

WTZ- byliśmy zmotywowani i optymistycznie nastawieni- niestety w grupie miast powyżej 

20 tys.mieszkańców, okazało się, że ostatni wniosek zaakceptowany w tej grupie miał 

trzykrotnie więcej oddanych głosów niż nasza-jeżeli przystąpimy do tego konkursu, to 

musimy też zadbać o rozpropagowanie tego w szkołach, jednostkach gminnych, wśród 

mieszkańców, aby zdobyć jak najwięcej głosów.  

radna Pani Dziuk- wskazane miejsce powinno być dostępne dla wszystkich mieszkańców, na 

pewno nie przy szkołach czy przedszkolach, gdyż są zamykane i mieszkańcy nie będą mieć 

dostępu. 

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania 
Przewodniczący obrad Pan Joszko- zgłoszone interpelacje przez radnego  Andrzeja 

Małkiewicza w dniu 14.01.2019 r. i 25.01.2019 r (utrzymanie dróg i chodników w okresie 

zimowym) i odpowiedzi na te interpelacje umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej 

UMiG; wstępnie ustalono terminy wizji lokalnej dróg i chodników na terenie gminy: 

16.03.2019r. (sobota) wyjazd na sołectwa gminne, 23.03.2019r (sobota) wyjazd na tereny 

Krapkowic i Otmętu-proszę do biura rady zgłaszać uczestnictwo; do końca kwietnia  br. radni 

składają oświadczenia majątkowe. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Karwecka- poinformowała o wspaniałej 

inicjatywie Prezes Krapkowickiego Stowarzyszenia Dobroczynności- przy pomocy 

pracowników spółki WiK oraz pracowników OPS, stowarzyszenie to, tylko w okresie zimy 

wydało 26 ton żywności 723 mieszkańcom gminy, na kwotę 129 tys.zł. 

radna Pani Dziuk- należy zastanowić się czy biuletyn informacyjny jest potrzebny w wersji 

elektronicznej. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Żyłka- forma internetowa w dzisiejszych czasach też ma 

„swoją siłę i moc”-dużo starszych osób też korzysta z internetu-  następna sesja rady w dniu 

18 kwietnia br., w czasie przedświątecznym- proponuję rozpoczęcie tej sesji wcześniej tj.        

o godz.12-tej. 

Przegłosowano jednomyślnie ( 20 radnych) rozpoczęcie obrad rady w dniu 18.04.2019r.o 

godz.12-tej. 

Radny Pan Brzozowski- nawiązując do wizji lokalnej dróg i chodników proponuję 

przygotowanie tzw. mapy dojazdów. 

Ad.11. Przewodniczący Pan Arnold Joszko zakończył obrady IV Sesji Rady Miejskiej            

w Krapkowicach. 
Protokołowała Elżbieta Skiba. 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                              Arnold Joszko 


