
 
 
 

PROTOKÓŁ NR XII/ 2019 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 21 listopada 2019 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

(nośnik DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

Ad.1.  XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury 

przy ul. Prudnickiej 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godziny 1640                             

W obradach uczestniczyło ok. 50 osób. W sesji uczestniczyły osoby zaproszone: Zastępca 

Burmistrza Pan Romuald Haraf, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi poszczególnych Sołectw. 

Otwarcia XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan 

Arnold Joszko. Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że   w Sesji uczestniczy  

20 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.  

Porządek obrad :  

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 

26.09.2019 r. 

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 

porządku  obrad. 

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2020 rok: 

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   

nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 30.10.2019 r.); 

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (projekt 

uchwały z 30.10.2019 r.); 
c) projekt uchwały nr 3 w sprawie uchylenia   uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej      

w Krapkowicach z 23 listopada 2011r.w sprawie opłaty od posiadania psów (projekt 

uchwały z 30.10. 2019 r.). 
5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na 2020 rok: 

d) projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2020 rok” (projekt uchwały z 05.11.2019 r.).  

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy 

Opolskiej w Krapkowicach.(projekt uchwały  z  17.10.2019 r.); 

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok 

(projekt   uchwały z  05.11.2019.); 

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały z 05.11.2019r.); 

h) projekt uchwały nr 8 uchylający Uchwałę nr XI/117/2019 Rady Miejskiej                      

w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r.(projekt uchwały z 24.10.2019 r.); 



i) projekt uchwały nr 9 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych                 

z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały z 31.10.2019 r.); 

j) projekt uchwały nr 10  w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków   

i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (projekt 

uchwały z  31.10.2019 r.); 
k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Kędzierzyn-Koźle (projekt 

uchwały z  04.11.2019r.); 
l) projekt uchwały nr 12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z 22.10.2019 r.); 

m) projekt uchwały nr 13 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

(projekt uchwały z  24.10.2019 r.); 

n) projekt uchwały nr 14 w spawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z 31.10.2019 r.); 

o) projekt  uchwały nr 15  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

i Gminy Krapkowice na rok 2019"(projekt uchwały z 25.10.2019 r.); 

p) projekt uchwały nr 16 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych  usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi (projekt uchwały z 05.11.2019 r.); 

r) projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 

Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z 05.11.2019 r.); 

s) projekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Sportowego Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach  (projekt uchwały      

z 05.11.2019 r.); 
t) projekt uchwały nr 19 w spawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach (projekt uchwały                     

z  05.11.2019 r.); 
u) projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowo-księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 06.11.2019 r.);       

w) projekt uchwały nr 21 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kasprowicza zlokalizowanej na 

działce nr 231/22 z k.m.14 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały 

z 07.11.2019 r.); 
z) projekt uchwały nr 22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (projekt 

uchwały z 07.11.2019 r.); 
ż) projekt uchwały nr 23  w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących 

własnością  Gminy Krapkowice  (projekt uchwały z 07.11.2019 r.). 

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

w okresie  międzysesyjnym. 

8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

9. Zakończenie  XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 



Przewodniczący obrad  stwierdził, że protokół z Sesji Rady z dnia 27 września 2018r. był do 

wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady. 

Protokół przyjęto, bez uwag- jednomyślnie- do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 20 

radnych. 

Zastępca Burmistrza Pan Romuald Harf - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawki do projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok  oraz 

wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 10 w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków   i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

Autopoprawkę do projektu uchwały nr 6  wprowadzono jednomyślnie do porządku obrad- 

głosowało 20 radnych. 

Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 10 w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków   i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie- omówiła  konieczność wycofania projektu z porządku Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Pani Marlena Kornaś- projekt wycofano jednomyślnie- głosowało 20 

radnych. 

Porządek ze zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Ad. 2.  

Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym- od 26 

września 2019 r.  przedstawił  Zastępca Burmistrza Pan Romuald Haraf 

-29.09.2019r- dożynki wiejskie w Dąbrówce Górnej, kończące sezon dożynkowy na 

wioskach; 

-01.10.2019r- msza św. w kościele św. Mikołaja w Krapkowicach– rozpoczęcie tzw. miesiąca 

seniorów w Gminie Krapkowice, w KDK przedstawienie swoich osiągnięć, przekazanie 

seniorom klucza na miesiąc działania, w Hali Sportowej w Otmęcie spotkanie członków 

Związku Emerytów i Rencistów, w KDK Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku ;  

-01.10.2019r- w Gogolinie podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu na budowę mostu 

południowego – aktualnie trwa wyłonienie doradcy, który pomoże  przygotować wszelkie 

dokumenty na przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu; 

-02.10.2019r-rajd rowerowy dla dzieci i rodziców organizowany przez PSP nr5 w Kr- cach; 

impreza o charakterze Pikniku rodzinnego;  

-07.10.2019r-Wieś Opolska- Gmina wyróżniona przez Wojewódzką Organizację Turystyczną 

w Opolu  za Projekt - Szlak Obuwniczy;    

-09.10.2019r-uroczyste podpisanie umowy  pomiędzy ZDW a Firmą Drog-bud na 

przebudowę odcinaka drogi-ul. Opolska- (etap III realizowany jako etap I)- z budżetu gminy 

dofinansowanie 300 tyś.zł.-ogólny koszt 1,5 mln.-przewidywane zakończenie robót na tym 

odcinku drogi to połowa grudnia br,; 

-08.10.2019- Barka Edukacyjna w Krapkowicach- historia rzeki Odry i rzeki Wisły, historia 

przemysłu stoczniowego- lekcje na barce dla dzieci  i młodzieży z gminy Krapkowic;  

-10.10.2019r- w KDK, uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP parom małżeńskim za 

długoletnie pozycie małżeńskie; 

-10.10.2019r- uroczyste przekazanie firmie placu budowy rewitalizacji mostu kolejowego- 

firma przystąpiła do robót i „jest daleko do przodu z robotami”- realizacja do końca 

przyszłego roku, nie zagrożona póki co; 

-10.10.2019r- Dzień Edukacji w KDK, podsumowujący kolejny rok szkolny z nagrodami        

i wyróżnieniami dla uczniów i nauczycieli;  

-12-13.10.2019r- Hala Sportowa w Otmęcie- „Oktoberfest”- Święto piwa;  

-13.10.2019r-.10.2018r-wybory parlamentarne- wybory b.spokojne- podziękowanie dla 

wszystkich zaangażowanych w przeprowadzenie tych wyborów;  



-14.10.2019r- przedłożenie RIO i Radzie Miejskiej tzw. prowizorum budżetowego na 2020 

rok;  

-17.10.2019- uroczyste otwarcie kompleksu boisk przy SP Nr4 w Krapkowicach; 

-21.10.2019r.-Komisja Gospodarki i Finansów-omówienie zadań do głosowania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego ( 7 zadań dużych i 7 zadań małych)- głosowanie od 27.11. 2019r do 

-26.10.2019 r.- Szkoła Muzyczna w Krapkowicach- spotkanie literacko- muzyczne                

pn.”Z Krapkowic w Świat”-spotkanie z byłymi mieszkańcami Krapkowic, którzy wyjechali 

za granicę i „pokazują” życie poza granicami kraju- zadeklarowano chęć odbywania takich 

spotkań;  

-29.10.2019r-debata nt. lokalizacji nowego cmentarza komunalnego; 

-05.11.2019r- Walne Zebranie Aglomeracji Opolskiej- wybory do Zarządu- na 

przewodniczącego wybrano Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę; 

-11.11.2019r-uroczyste obchody  Niepodległości- msza św., przejście pod pomnik i złożenie 

kwiatów, część artystyczna  w KDK z programem Niepodległość muzyczne imię ma- z roku 

na rok coraz więcej mieszkańców uczestniczy w obchodach Niepodległej; 

-12.11.2019r- obchody 70-lecia MiGBP- ponownie I miejsce w rankingu bibliotek; 

-21.11.2019r- Dzień Pracownika Socjalnego- podziękowania za pracę, służbę ludziom 

oczekujących pomocy; 

-jest propozycja zorganizowania wspólnej komisji rady nt. gospodarowania odpadami 

komunalnymi  w dniu  12 grudnia br.; 28.11.2019r,- odebranie w Warszawie nagrody dla 

MiGBP w Krapkowicach (będzie także burmistrz); 29.11.2019r- w Namysłowie odebranie 

nagrody, przyznanej dla SP Nr 2 w Krapkowicach- zajęcie II miejsca w  rankingu woj. szkół 

sportowych; 19-22.12.2019r.- Krapkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy- zaproszenie 

radnych; od października br. w umig funkcjonuje punkt obsługi klienta (dobrze funkcjonuje-

brak uwag); od lipca br. do października br. trwała kontrola w umig pod względem 

gospodarowania odpadami komunalnymi- protokół z wnioskami pokontrolnymi do wglądu w 

Biurze Rady; pod koniec października br uruchomiono część parkingu i przejście za 

cmentarzem w Otmęcie: podpisano umowę na doświetlenia trzech przejść dla pieszych-

realizacja na przełomie X/XII ; w najbliższym czasie ogłoszony będzie przetarg na wymianę 

opraw oświetleniowych (opraw sodowych na ledowe)- obejmie to całą gminę; zakończono 

budowę drogi Steblów- Nowy Młyn, na ukończeniu są prace porządkowe. 

Pytania zgłosili: 

Wiceprzewodniczący rady Pan Żyłka- które przejścia dla pieszych objęte będą doświetleniem. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- doświetleniem są objęte przejścia: ul. Kilińskiego- obok 

stacji benzynowej, ul.3 Maja, przy cmentarzu w Otmęcie, ul. Żeromskiego w rejonie szkoły. 

Radny Pan Brzozowski- czy będzie ograniczenie tonażu na nowo wybudowanej drodze 

Steblów- Nowy Młyn. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- na pewno tak, będzie to sygnalizowane.    

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie sesyjnym tj. od 26.09.2019 r. zostało 

przyjęte jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad. 3.  

Zapytania i interpelacje  radnych nie  związane z tematami  obrad- odpowiedzi w pkt. 7 

porządku obrad zgłosili: 

Radny Pan Małkiewicz- jakie i kiedy będą propozycje zmian i zagospodarowania 

pomieszczeń w szkołach- omówienie zagadnienia z radnymi. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Żyłka- na komisji edukacji otrzymaliśmy zapewnienie           

od Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Myśluk, że zagadnienie dot. sieci szkół wraz                       

z propozycjami zagospodarowania pustych pomieszczeń w szkołach będzie omówione           

w m-cu styczniu 2020r. 



Ad.4.Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2020 rok: 

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   

nieruchomości i zwolnień od tego podatku-  

radny Pan Brzozowski złożył wniosek dot. pozostawienia wys. stawek podatku od 

nieruchomości na poziomie dotychczas obowiązujących, za wyjątkiem od budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych w obiektach handlowych (sklepy 

wielopowierzchniowe), stacji paliw, banków i instytucji finansowych, przyjmując stawkę  

podwyższoną do 23,90 z/m2 pow.uż.- projekt (zmieniający projekt burmistrza, omawiany na 

komisjach) określający wys. wszystkich stawek podatku od nieruchomości. 

W dyskusji głos zabrali: przew. rady Pan Joszko, w-ce przew. rady Pan Żyłka, radna Pni 

Karwecka, radny Pan Brzozowski, Zastępca burmistrza Pan Haraf. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana 

Brzozowskiego (projekt – end-block wszystkie propozycje zmian stawek)- głosowało 20 

radnych:8 „za”,11”przeciwko”,2”wstrzymujący”- wniosek nie przeszedł. 

Projekt uchwały nr 1 poddany pod głosowanie- uchwała przeszła-głosowało 20 radnych:10 

„za”,7 „przeciwko”,3 „wstrzymujące”- UCHWAŁA Nr XII/130/2019, 

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości- uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr XII/131/2019r,  

Salę obrad opuścił radny Pan Paweł Mazurek. Na sali obrad 19 radnych. 

c) projekt uchwały nr 3 w sprawie uchylenia   uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z 23 listopada 2011r.w sprawie opłaty od posiadania psów - uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XII/132/2019r.  

Ad. 5. 

Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania gminy na 2020 rok: 

Na salę obrad wrócił radny Pan Paweł Mazurek. 

- projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2020 rok”-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XII/133/2019.   

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy 

Opolskiej w Krapkowicach”-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XII/134/2019,  
f) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok- 

autopoprawka do projektu poddana pod głosowanie przeszła jednomyślnie- głosowało 20 

radnych, 

projekt uchwały z autopoprawką-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XII/135/2019, 

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf - uchwała przeszła jednomyślnie głosowało 

20 radnych- UCHWAŁA Nr XII/136/2019, 

h) projekt uchwały nr 8 uchylający Uchwałę nr XI/117/2019 Rady Miejskiej                      

w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r.- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr XII/137/2019, 

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie 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 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XII/138/2019 



j) projekt uchwały nr 10  w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków   

i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – 

projekt uchwały wycofany z porządku obrad, 

Salę obrad opuściła radna  Jagoda Makselon. Na sali obrad 19 radnych. 

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Kędzierzyn-Koźle - uchwała 

przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XII/139/2019, 

Na salę obrad wróciła radna Jagoda Makselon. Na sali obrad 20 radnych. 

l) projekt uchwały nr 12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy- uchwała przeszła przy 19 głosach „za”,     

1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XII/140/2019, 

m) projekt uchwały nr 13 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XII/141/2019, 

n) projekt uchwały nr 14 w spawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej w drodze przetargu - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało radnych- 

20 UCHWAŁA Nr XII/142/2019, 

o) projekt  uchwały nr 15  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 roku 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 XII/143/2019,  

p) projekt uchwały nr 16 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych  usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XII/144/2019, 

r) projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 

Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XII/145/2019, 

Salę obrad opuściła radna Anna Wójcik. Na sali obrad 19 radnych. 

s) projekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Sportowego Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych -UCHWAŁA Nr XII/146/2019, 

Na salę obrad wróciła radna Anna Wójcik. 

t) projekt uchwały nr 19 w spawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach- uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych -UCHWAŁA Nr XII/147/2019, 

u) projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowo-księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Krapkowice-  uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA 

Nr XII/148/2019, 

w) projekt uchwały nr 21 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kasprowicza zlokalizowanej na 

działce nr 231/22 z k.m.14 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XII/149/2019, 

z) projekt uchwały nr 22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach- uchwała 

przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych -UCHWAŁA Nr XII/150/2019, 



ż) projekt uchwały nr 23  w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących 

własnością  Gminy Krapkowice - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XII/151/2019. 

Ad. 7.  

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

Odpowiedź udzielona w pk.3 porządku. 

Salę obrad opuścił radny Pan Warzecha. Na sali obrad 19 radnych. 

Przewodniczący obrad  Pan Arnold Joszko poinformował, że  interpelacje radnego Pana 

Małkiewicza oraz odpowiedzi na interpelacje (dot. sondażu w spr. nowej lokalizacji 

cmentarza oraz zagospodarowania pomieszczeń w budynku PSP Nr 1) są do wglądu na BIP- 

po analizie oświadczeń majątkowych radnych przez przewodniczącego i wysłania ich do 

Urzędu Skarbowego wpłynęły z tego urzędu  do biura rady uwagi co do prawidłowego 

wypełniania tych oświadczeń- rozdano uwagi tym radnym, których dotyczyły.  

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- poinformował, że sondaż poprzez głosowanie, nt. lokalizacji 

nowego cmentarza odbędzie się w m-cu styczniu 2020 r, w formie papierowej i wersji 

elektronicznej- szczegółowa informacja dot. przeprowadzenia sondażu będzie podana 

wcześniej do wiadomości publicznej. 

Radny Pan Małkiewicz- złożył wniosek o ujęcie w porządku obrad sesji grudniowej br. 

podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania burmistrza do przeprowadzenia sondażu wśród 

mieszkańców nt. nowej lokalizacji cmentarza komunalnego na ręce przewodniczącego złożył 

projekt uchwały. 

Radny Pan Thiel- podziękował w imieniu mieszkańców za wykonanie oświetlenia na odcinku 

łączącym Gwoździce z Rogowem Opolskim- mieszkańcy proszą również od lat o wykonanie 

na tym odcinku chodnika o dł.700 br. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- podziękował za sprawne a długo oczekiwane oświetlenie 

przejść dla pieszych –droga 416 (często uczęszczanych) w Żywocicach. 

Radny Pan Waligóra-na jakim etapie jest sprawa zmiany organizacji ruchu ulic Górna-

Ks.Koziołka. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf- planujemy jeszcze w tym roku, łącznie z oznaczeniem 

przejścia dla pieszych w sygnalizację pulsującą.  

Ad. 8.  

Wolne wnioski i zapytania. 

Ad.9. Przewodniczący Rady Pan Arnold Joszko dokonał zamknięcia XII Sesji Rady Miejskiej 

w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba         

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                            

 

                                                                                               Arnold Joszko    

 

 


