
 

 
PROTOKÓŁ NR V/2019 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 14 marca 2019 roku 

 

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

Ad. 1.   

V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1600    i trwały do godz. 1840 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Gogolin porozumienia międzygminnego 

dotyczącego wspólnej realizacji  zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego 

na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz    z drogami dojazdowymi oraz powierzenia 

Gminie Krapkowice określonych porozumieniem obowiązków. 

      3. Zakończenie  V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady 

Pan Arnold Joszko, obejmując jej przewodniczenie. 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.  

Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych gmin: Krapkowic i Gogolina, 

Wojewodę Opolskiego Pana Adriana Czubaka, dyr. Wydz. Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu 

Wojewódzkiego Panią Małgorzatę Kałuża- Swobodę, Burmistrza Gogolina Pana Joachima Wojtalę, 

Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo Urzędu MiG Gogolin i Urzędu MiG 

Krapkowice, wszystkich  uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 07.03.2019 r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 20 radnych- 

w sesji nie uczestniczy radny Pan Andrzej Małkiewicz-stan rady- 21 radnych,  co stanowi wymaganą 

liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Ad.2.Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący obrad przedstawił  projekt uchwały, który szczegółowo omówiono na posiedzeniu  

połączonych komisji ( edukacji kultury, spraw społecznych, gospodarki i finansów).  

Radni otrzymali przed sesją, do wiadomości projekt uchwały wraz z porządkiem obrad. 

Pan Werner Koppe, który przewodniczył komisji połączonym przedstawił opinię w sprawie projektu- 

komisja projekt zaopiniowała pozytywnie. 

Dyskusja 

Radny Pan Brzozowski- pytanie skierowane do Wojewody Opolskiego- czy wskazana przez Pana 

Wojewodę lokalizacja budowy zbiornika retencyjnego (od strony Obrowca w kierunku Krapkowic 

nie będzie kolidowała z budową mostu południowego? 

Radny Pan Kandziora- ile samorządów zgłosiło wolę budowy mostów w województwie opolskim      

w ramach programu rządowego Mosty w Regonie? 



Burmistrz Pan Kasiura- z wiedzy dostępnej, z rozmów prowadzonych z samorządowcami  inicjatywa 

Krapkowic i Gogolina jest jedyną w województwie opolskim- pełną wiedzę nt. będziemy posiadać 

po 29 marca br.;początek przyszłego zbiornika retencyjnego ma przechodzić dalej na południe- most 

nie stanowi żadnej przeszkody dla budowy zbiornika . 

Wojewoda Pan Czubak-  zbiornik retencyjny nie będzie w kolizji z mostem  południowym -  w chwili 

obecnej w Ministerstwie Gospodarki Wodnej trwają prace nad studium kompleksowego 

przeprowadzenia analizy w kraju gdzie takie zbiorniki  miałyby powstać-  na Opolszczyźnie 

zgłosiłem trzy miejsca- do końca tego roku ma powstać pierwszy projekt dokumentu. Jeżeli chodzi                            

o zainteresowanie samorządowców programem rządowym  Mosty dla Regionów-jest kilka 

samorządów zainteresowanych, ale póki co żaden nie zgłosił wniosku- mówić a „robić”, to są dwie 

różne rzeczy- na dzień dzisiejszy Gogolin i Krapkowice, to jedyne gminy wspólnie chcący skorzystać 

z programu- opracowany wniosek gmin zostanie złożony w Ministerstwie Infrastruktury z poparciem 

Wojewody. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały:                 

Podjęcie  uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Gogolin porozumienia międzygminnego dotyczącego 

wspólnej realizacji  zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze                                  

w Krapkowicach i Gogolinie wraz    z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie Krapkowice 

określonych porozumieniem obowiązków-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA   Nr V/64/2019;  
Ad.3. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 
Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                            Arnold Joszko 


