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Protokół Nr VI/2019 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 18 kwietnia 2019 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe        
 
  VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, 
ul. Prudnicka 7. 
Sesję rozpoczęto  o godz. 1200 i  zakończono o godz.1600 
W obradach uczestniczyło  ponad 50 osób.  
Otwarcia VI Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Arnold Joszko, 
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 20 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 
podejmowania prawomocnych decyzji.  
Porządek obrad:  
  1. Otwarcie  VI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności 
obrad. 
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 
28.02.2019 r.do 18.04.2019 r. 
  3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w 
pkt.14 porządku obrad. 
  4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Spółki „Delfin”, Straży 
Miejskiej oraz merytoryczne  i finansowe z działalności KDK i MiGBP. 
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice. 
  6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2018 roku i w I kwartale 
2019 r. 
  7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
  8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną 
Gminy Krapkowice. 
  9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 
powodzi. 
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. 
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. 
Plan na 2019 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2018 rok. 
12. Informacja nt. rewitalizacji mostu kolejowego. 
13.Podjęcie uchwał w sprawach: 
a)  zmiany uchwały nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania (projekt uchwały                     
z 27.03.2019 r.); 
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b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
(projekt uchwały z 27.03.2019 r.); 
c)  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z 02.04.2019 r.); 
d) zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
23 sierpnia 2018 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 
(projekt uchwały z 02.04.2019 r); 
e) zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego   
2016 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (projekt uchwały z 03.04.2019 r.); 
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały                   
z 25.02.2019 r.); 
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej (projekt uchwały z 25.02.2019 r.); 
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 
dzierżawcom (projekt uchwały z 04.04.2019 r.); 
i) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt uchwały z 04.04.2019 r.); 
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 04.04.2019 r .); 
k) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2,9/4,8/4 z k.m.1 w Krapkowicach 
oraz nr 727 z k.m.1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały      
z 04.04.2019 r.); 
l) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 
i 26/6 z k.m.3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały               
z 04.04.2019 r.); 
m) zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
29 września 2016 r.w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie 
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice (projekt uchwały   
z 04.04.2019 r.); 
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia (projekt 
uchwały z 28.03.2019 r.); 
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 28.03.2019 r.); 
p)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach 
(projekt uchwały z 26.03.2019 r.); 
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  
części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt uchwały   
z dnia 26.03.2019 r.); 
s) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały                  
z 02.04.2019 r.). 
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14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku 
obrad oraz w okresie międzysesyjnym. 
15.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
16.Zakończenie  VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokoły z Sesji Rady z dnia 28.02.2019r., 14.03.2019r.,  były do wglądu  w Biurze 
Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady- protokoły przyjęto 
jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych. 
Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wprowadzenie  do projektu nr 9 w sprawie 
zmiany budżetu na 2019 rok  autopoprawki nr 2- autopoprawkę przyjęto 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych; 
-do projektu  nr 10 w sprawie zmiany wpf  autopoprawki nr 2- autopoprawkę przyjęto 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych; 
-wycofanie z porządku obrad projektu nr 5  w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego  2016 roku w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 
wycofano projekt z porządku obrad jednomyślnie- głosowało 21 radnych.  
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 
radnych. 
Ad.2.  
         Burmistrz Pan Kasiura przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
między sesyjnym  tj. od  21 lutego   2019 r.  do  18 kwietnia 2019 r. 
- 22.02.2019r.-  Zebranie Sprawozdawcze OSP  Żywocice; 
- 27.02.2019r.- zabawa karnawałowa dla pensjonariuszy domu dziennego pobytu, 
organizowana przez OPS w Krapkowicach; 
- 28.02.2019r.- Hala Sportowo- Widowiskowa w Otmęcie-Turniej w piłce nożnej 
organizowany przez LZS-y; 
- 05.03.2019r.-pierwsze z zebrań sołeckich- wybory sołtysa i rady sołeckiej w Borku; 
- 07.03.2019 r.- dzień emeryta, rozpoczęty dniem kobiet zorganizowanym przez koło 
emerytów w Krapkowicach; 
- 09.03.2019 r.- wystawa prac malarskich- wernisaż Wojciecha Urbańczyka                
w Galerii Studnia w Otmęcie; 
- 10.03.2019r.-KDK-uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet- losowanie nagród, 
występ artystyczny; 
- 14.03.2019r.- w KDK-dwie uroczyste sesje rad: Gogolina i Krapkowic, dla 
podpisania porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej budowy mostu 
południowego- złożony wniosek na dofinansowanie „czeka” na ocenę; 
- 16.03.2019 r.- Hala Sportowo-Widowiskowa w Otmęcie- Zawody Polskiego Związku 
Wędkarskiego; 
-16.03.2019r.- impreza w KDK, organizowana przez Uniwersytet III Wieku                                      
w Krapkowicach, zrzeszający już ponad 100 osób; 
- 16.03.2019r.- Zebranie Sprawozdawcze OSP w Dąbrówce Górnej; 
18.03.2019r.- Zebranie Wiejskie w Dąbrówce Górnej- wybór sołtysa i rady sołeckiej; 
- 19.03.2019r.-10.03.2019r.- spotkanie Zespołu ds. rz. Odry w Opolu- rozmowy nt. 
budowy zbiornika Raciborskiego; 
19.03.2019r.- Zebranie Wiejskie w Żużeli- wybór sołtysa  i rady sołeckiej; 
- 20.03.2019r.- Zebranie Wiejskie w Gwoździcach – wybór sołtysa i rady sołeckiej; 
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- 20.03.2019r.- spotkanie w Starostwie Krapkowickim z udziałem pracowników obu 
urzędów i projektantami nt. rewitalizacji mostu kolejowego- otrzymaliśmy wolę 
sprzedaży działki gminnej na rozbudowę szpitala krapkowickiego, udzielenia dotacji                       
dla gminy w kwocie 4,5 mln. na rewitalizację mostu- podpisanie obu aktów nastąpi  
na początku maja br, po załatwieniu wszelkich spraw formalnych; 
- 21.03.2019r.- Zebranie Wiejskie w Rogowie Opolskim- wybór sołtysa i rady 
sołeckiej-   nie dokonano wyboru sołtysa i rady; 
-23.03.2019r.- Hala Sportowo-Widowiskowa w Otmęcie-  Turniej o Puchar 
Roszkowiaka w siatkówce- 30 edycja pucharu; 
- 24.03.2019r.- Dzień Wody i 20-lecie Związku Celowego, uroczyście organizowany 
przez Związek Prokado, do którego Gmina Krapkowice należy; 
- 24.03.2019r.- Zebranie Wiejskie w Pietnej – wybór sołtysa i rady sołeckiej; 
- 25.03.2019r.- konferencja Opolskiego Regionalnego  Centrum Rozwoju 
Gospodarczego, na której przedstawiono m.in. szlak obuwniczy w Krapkowicach, 
promujący tradycje naszej gminy; 
- 25.03.2019r- Zebranie Wiejskie w Żywocicach- wybór sołtysa i rady sołeckiej; 
- 26.03.2019r.- Zebranie Wiejskie w Nowym Dworze- wybór sołtysa i rady sołeckiej; 
- 28.03.2019r.- Walne Zebranie Spółki Wodnej, do której należą rolnicy- prezesem 
wybrano Panią Adelajdę Pawelczyk- spółka otrzymuje wsparcie z budżetu 
państwowego i gminnego; 
- 30.03.2019r.- Żywocice- Tenis Stołowy Seniorów i Juniorów; 
- 01.04.2019r.-uroczyste otwarcie i prezentacja Baszty Krapkowickiej po remoncie-
przekazanie w zarząd KDK; 
- 02.04.2019r.-spotkanie organizacyjne nt. tegorocznych dożynek gminnych- w tym 
roku dożynki gminne w Gwoździcach; 
- 04.04.2019r.- KDK-uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP za 50-lecie pożycia 
małżeńskiego; 
- 06.04.2019r.- jarmark  przedświąteczny w WTZ; 
- 06.04.2019r.- Błonie- impreza dla dzieci-puszczanie baniek mydlanych, inne 
zabawy; 
- 07.04.2019r.- Karłubiec-kiermasz wielkanocny, organizowany przez Gminę Gogolin   
i Gminę Krapkowice; 
- 13-14.04.2019r.- Rynek Krapkowicki- samochody Food Truck, serwujące jedzenie 
na słodko i słono; 
- 13.04.2019r.- Turniej Siatkówki na Hali Sportowo- Widowiskowej w Otmęcie-
kilkanaście zespołów męskich; 
- 15.04.2019r.-konferencja  poświęcona podsumowaniu 15 lat wsi w Unii 
Europejskiej- zasłużonym przyznano „gwiazdy Europy”- uhonorowano również 
mieszkańca naszej gminy, którego uznano zasłużonego dla swojej wsi i naszej 
gminy; 
Burmistrz Pan Kasiura- przedstawił radnym na dzień dzisiejszy sytuację gminnych 
placówek oświatowych, w związku z trwającym strajkiem nauczycieli.  
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, przedstawione przez Burmistrza 
Krapkowic przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Burmistrz Pan Kasiura, Przewodniczący Rady Pan Joszko wręczyli gratulacje nowo-
wybranym sołtysom (10), wybranym na nową 5-letnią kadencję ; gratulacje dla 
wieloletniego działacza społecznego,wieloletniego sołtysa wsi Żywocice (25 
lat),obecnie radnego powiatowego,uhonorowanego w Opolu „Gwiazdą Europy” Pana 
Szczepana Brysia; gratulacje i podziękowania dla wolontariuszy  z  Krapkowickiego 
Centrum Dobroczynności, prowadzących dystrybucję żywności (z banku żywności). 



5 

 

Ad.3.  
        Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- 
odpowiedzi  w pkt. 14 porządku obrad- nie zgłoszono. 
Ad.4.  
       Sprawozdanie z rocznej działalności  WTZ, ŚDS oraz OPS, Spółki„Delfin”, 
Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Spółki „Delfin”, Straży 
Miejskiej oraz merytoryczne  i finansowe z działalności KDK i MiGBP  (w załączeniu 
do protokołu). 
Sprawozdania zostały omówione i pozytywnie zaakceptowane na komisjach, przed 
sesją rady- sprawozdania przegłosowane en bloc  przyjęto jednomyślnie-  głosowało 
21 radnych.  
Ad.5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice (w załączeniu 
do protokołu). 

Ocenę zasobów pomocy społecznej analizowano szczegółowo na komisjach. 
Powyższe, w wyniku głosowania radni przyjęli jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Ad.6. 
Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2018 roku i w I kwartale 
2019 r.  
Informację powyższą  przyjęto pozytywnie, bez uwag  (do protokołu). 
Ad.7. 
Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
Sprawozdanie powyższe przyjęto pozytywnie, bez uwag  (do protokołu). 
Ad.8.  
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną 
Gminy Krapkowice- Informację powyższą  przyjęto pozytywnie, bez uwag  (do 
protokołu). 
Ad. 9.  
Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 
powodzi. 
Informację przyjęto pozytywnie, bez uwag ( do protokołu). 
Ad.10.  
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy (w załączeniu 
do protokołu). 

Sprawozdanie powyższe przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 
Ad.11. 
Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. 
Plan na 2017 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2016 
rok (w załączeniu do protokołu). 

Powyższe przyjęto pozytywnie, bez uwag (do protokołu) 
Ad.12. Informacja nt. rewitalizacji mostu kolejowego. 
Powyższą informację, przedstawioną przez burmistrza przyjęto pozytywnie, bez 
uwag. 
Ad.13. 
        Podjęcie uchwał  
a)  zmiany uchwały nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
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całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/65/2019; 
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób  bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych Uchwała NrVI/66/2019; 
c)  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia  za inkaso- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych 
Uchwała NrVI/67/2019; 
d) zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych Uchwała NrVI/68/2019; 
e) zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego   
 2016 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych -  projekt wycofany  z porządku obrad. 
 f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych Uchwała NrVI/69/2019; 
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych Uchwała 
NrVI/70/2019; 
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 
dzierżawcom- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych Uchwała 
NrVI/71/2019; 
i) zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 r- autopoprawkę do projektu uchwały 
omówił Skarbnik Pan Patej, stwierdzając, że autopoprawka związana jest z chęcią 
podpisania umowy na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Różanej w Krapkowicach   
i zwiększenie wydatków o 85 tyś.zł na to zadanie. 
radny Pan Malinowski- mając na uwadze przyjęty do budżetu wcześniej zał.nr4, 
zadania inwestycyjne do realizacji, był przeciwko wprowadzeniu autopoprawki, 
stwierdzając, że powinny być najpierw realizowane zadania już wprowadzone do 
budżetu , a nie rozpoczynane nowe. 
-za autopoprawką głosowało 18 radnych, 1 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu- 
głosowało 21 radnych. 
-uchwała przeszła przy 18 głosach za,1 przeciwko,2 głosach wstrzymujących- 
głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/72/2019; 
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- 
-autopoprawkę omówił skarbnik Pan Patej- autopoprawka związana ze zwiększeniem 
łącznych nakładów 2020 roku o kwotę 1 mln.270 tyś.zł na budowę ciągu pieszo- 
rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na Os.XXX 
lecia i zmniejszenie o kwotę 85 tys.zł  z budowy drogi ul.Leśnej w Rogowie Opolskim 
i przeniesienie kwoty na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Różanej- autopoprawka 
przeszła przy 19 głosach za,2 głosach wstrzymujących-głosowało 21 radnych- 
uchwała przeszła przy 19 głosach za, 2 głosach wstrzymujących- głosowało 21 
radnych- Uchwała Nr VI/73/2019; 
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k) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 9/2,9/4,8/4 z k.m.1 w Krapkowicach 
oraz nr 727  z k.m.1 w Gwoździcach do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/74/2019; 
l) zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 29, 30/11, 30/14, 30/17, 30/18 
i 26/6 z k.m. 3 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/75/2019; 
m) zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
29 września 2016 r.w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie 
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice - uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/76/2019; 
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia - uchwała 
przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/77/2019; 
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 
21 radnych- Uchwała NrVI/78/2019; 
p) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie  ulic: Żeromskiego i Bolesława Chrobrego w Krapkowicach- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/79/2019; 
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)- 
uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/80/2019; 
s) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- uchwała przeszła 
jednomyślnie- głosowało 21 radnych- Uchwała NrVI/81/2019; 
Ad.14. 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych  zgłoszone w pkt. 3 porządku    
obrad oraz w okresie międzysesyjnym- nie zgłoszono pytań,interpelacji. 
Ad.15. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów - nie było. 
Radny Pan Żyłka- wnioskował o „odświeżenie” elewacji Pomnika Ofiar Wojen            

w Krapkowicach. 

Radny Pan Brzozowski wnioskował o uchylenie uchwały nrIV/39/2019r                       

z 21.02.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu-apelował już 

wcześniej o nie sprzedawanie działki, która w przyszłości mogłaby być przeznaczona 

na poszerzenie parkingu, na uwadze jest również wniosek osoby prowadzącej tu 

działalność (kiosk-sprzedaż zniczy, wieńców itp.) o nie sprzedawanie działki i  

pozostawienie dalej ich działalności w tym miejscu. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko-  dzisiaj wniosek przegłosować, a w czerwcu br. 

przygotować uchwałę do podjęcia. 

Burmistrz Pan Kasiura- podjęta uchwała jest w realizacji-wniosek radnego 

Brzozowskiego powinien być poddany pod dyskusję na komisach czerwcowych przy 

udziale pracowników wydz.GKI,którzy przedstawią też konsekwencje nie sprzedania 

tej działki- kiosk stoi w części na terenie działki prywatnej- inwestor chce poszerzyć 

swoją nieruchomość i zainwestować w tym miejscu w działalność usługowo- 

handlową- zaproponowaliśmy dzierżawiącym działkę gminną przesunięcie kiosku      

w inne miejsce- nie pozbawiamy Ich prowadzenia działalności. 
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Pan Szewczyk-wydz.GGR-dzierżawiący mają umowę do końca maja br.nie 

zamykamy Im drogi do prowadzenia tu działalności- w każdej chwili można zawrzeć   

z nimi umowę  dzierżawy w innym miejscu 

Burmistrz Pan Kasiura- wniosek radnego Brzozowskiego powinien trafić na komisje 

do omówienia, a  podjęcie decyzji powinno nastąpić na sesji czerwcowej, nie dzisiaj, 

dzisiaj zagadnienie nie znalazło się w porządku obrad. 

radny Pan Brzozowski- na komisji gospodarki i finansów  mój wniosek przyjęto 

pozytywnie- byłem pewny, że na dzisiejszą sesję będzie przygotowany projekt 

uchwały o uchylenie uchwały nr IV/39/2019 z 21.02.2019r.-projektu nie 

przygotowano-dlatego ponownie zgłaszam wniosek, na dzisiejszej sesji- obawiam 

się, że odwlekanie  tego spowoduje uruchomienie wszelkich procedur związanych     

z realizacją tej uchwały. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- na dzisiejszej sesji takiej uchwały nie 

podejmiemy- nie ma przygotowanego projektu- nie ma obawy, że  do czerwca br 

zostaną przeprowadzone wszelkie procedury związane ze sprzedażą tej działki- to 

zbyt krótki czas- na dzień dzisiejszy, jak stwierdził Pan Haraf, zlecono jedynie 

wycenę tej działki- proponuję zagadnienie ponownie rozpatrzyć na wszystkich  

komisjach rady, tak jak proponuje radny Brzozowski, a decyzję podjąć na sesji 

czerwcowej, na którą będzie też przygotowany stosowny projekt uchwały. 

Ad.16. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko- poinformował radnych o ewentualnym zwołaniu 

majowej sesji nadzwyczajnej, celem przedstawienia radnym raportu o stanie gminy,  

złożył wszystkim życzenia świąteczne, przypomniał radnym o złożeniu do 30 kwietnia 

br. oświadczeń majątkowych, dokonał zamknięcia VI Sesji Rady Miejskiej                  

w Krapkowicach.           

Protokołowała: Elżbieta Skiba      

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                             Arnold Joszko 


