
Protokół Nr XVII/2020 

z Sesja Rady Miejskiej   w dniu 25 czerwca 2020 rok 

 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

 

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe        

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

ul. Prudnicka 7-  w sali kinowej.   ali kinowej). 

Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1730 

W obradach uczestniczyło  ok. 40 osób.  

Otwarcia XVII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bernard Friedla, 

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 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 21 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  

Protokół z Sesji Rady  z dnia  23 kwietnia  2020 r.  był do wglądu  w Biurze Rady, na stronie 

internetowej, na sali przed Sesją Rady -   nie zgłoszono pytań, uwag– protokół przyjęto 

jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie- głosowało 21 radnych.  

Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wprowadzenie  do  porządku obrad: 

 -projekt uchwały nr 11 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2019 – 

głosowanie-za wprowadzeniem projektu głosowało 21 radnych, 

-wprowadzenie autopoprawki  nr 1do projektu nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 

rok- przyjęto jednomyślnie 21 głosami 

-wprowadzenie autopoprawki nr 2 do projektu uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2020 rok- głosowanie- przyjęto jednomyślnie 21 głosami, 

-wprowadzenie autopoprawki nr 1 do  projektu uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf- przyjęto 

jednomyślnie 21 głosami. 

-wprowadzenie autopoprawki nr 2 do  projektu uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf- przyjęto 

jednomyślnie 21 głosami. 

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych. 

 

Ad.2.  

         Sprawozdanie  z działalności w okresie między sesyjnym   tj.   od  23 kwietnia   

2020 r. do 25 czerwca 2020 r. 

 

-28.04.2020r.-podpisanie umowy na remont PP nr 2 w Krapkowicach-remont nadal trwa-

chcemy zakończyć remont jak najszybciej, w pierwszej dekadzie lipca br. aby dzieci, których 

rodzice wyraziły chęć odprowadzania do przedszkola (na czas remontu do PP nr 4) wróciły 

szybko do swojego przedszkola 



-03.05.2020r- obchody Święta Konstytucji 3 Maja całkowicie w innej formie niż dotychczas- 

uczestniczenie we mszy św. i wspólne, ze Starostą Krapkowickim złożenie kwiatów  pod 

pomnikiem Ofiar i Wojen-       

-01.06.2020r- Dzień Dziecka, bez imprez- spotkanie w UMiG z kilkoma przedstawicielami 

Związku Miast Polskich nt. Funduszu Norweskiego- gmina Krapkowice weszła do II tury       

z 50 innymi miastami- zespół pracuje, zbiera potrzebne dokumenty do projektu, aby otrzymać 

pieniądze-- do lipca br. miały być przedstawione projekty wykorzystania funduszy na rozwój 

Krapkowic, termin przesunięto o 3 miesiące-gmina jest w stałym kontakcie ze związkiem 

Miast Polskich 

-08.06.2020r- spotkanie z naczelnikami UMiG poświęcone zmieniającej się sytuacji w trakcie 

epidemii-UMiG cały czas pracuje, wzrosła liczba spraw załatwianych internetowo i dalej 

będziemy korzystać z takiej formy załatwiania spraw- interesanci przyjmowani są również     

w biurach, z zachowaniem ostrożności 

-10.06.2020r-spotkanie z dyrektorami szkół, na którym omówiono nauczanie zdalne,               

zakończenie roku szkolnego- burmistrz złożył podziękowania dla nauczycieli, rodziców           

i dzieci, że w sytuacji pandemii tak dobrze przebrnęli rok szkolny 

-spotkanie w UMiG Gogolin w spr.mobilności miejskiej w ramach Aglomeracji Publicznej    -

opracowanie wspólnego dokumentu o aplikowanie pieniędzy na transport publiczny 

(autobusowy, samochodowy, rowerowy i kolejowy) 

-18.06.2020r- po dłuższej przerwie spotkanie z sołtysami m.in.nt. dożynek, wykorzystania 

środków z funduszu sołeckiego…ustaliliśmy, że w tym roku nie rezygnujemy z dożynek 

(miały odbyć się oficjalne w Steblowie)-będą wiejsko-gminne w Krapkowicach, na Placu 

Eidenhorffa, z delegacjami wszystkich sołectw, w innej formie niż dotychczas, ale 

chcielibyśmy pokazać jak doceniana jest praca rolnika- sołectwa zrezygnowały w tym oku       

z organizacji wiejskich dożynek, ze względu na niesprzyjająca sytuacje, tak jak większość 

samorządó-2006.2020r-ogłoszono stan zagrożenia p.powodziowego- stan rz.Odry alarmowy- 

poziom  wody był cały czas monitorowany –nie odnotowano podtopień budynków- zalane 

niektóre posesje i drogi-dzisiaj na spotkaniu u Wojewody informacja nt.zbiornika Racibórz- 

zbiornik jest gotowy do oddania w użytkowanie-oficjalne oddanie 30.06.2020r.i przekazanie 

pod zarząd Wodom polskim z siedzibą w Gliwicach-zbiornik będzie uruchamiany wówczas 

gdy natężenie wody uzyska swoją wartość-wczoraj odwołano zagrożenie p.powodziowe-

dzisiaj, na spotkaniu z pięcioma innymi samorządowcami u Wojewody podpisanie decyzji na 

przekazanie samorządom pieniędzy(tarcza4)- przekazane będą 4 mld zł na bezpośrednie 

wsparcie samorządów-wsparcie uzależnione od zamożności gmin i stopnia wielkości 

nakładów  na inwestycje w gminie-Opole otrzymało 31 mln,Nysa-11 mln, Krapkowice-4,2 

mln, Starostwo Krapkowickie-1,2 mln., Gogolin. Strzelecki i Walce-od 580 do 900 tyś ,zł.-

będą to pieniądze ma ukończenie zadań rozpoczętych, na nowe- jeżeli pieniądze te nie będą 

spożytkowane w 2020 roku to nie będzie konieczności ich zwrotu i możliwość wydania         

w następnym roku- plan tegoroczny jest zabezpieczony-uzgodnimy wspólnie jak pakiet 

inwestycyjny będzie wyglądał – jakie zadania będziemy realizować 

- 30.06.2020r.spotkanie u Starosty Krapkowickiego celem podpisania umowy dotacyjnej         

i przekazanie 4 mln.zł w 2020 r-I transza 1,5 mln.zł do 10.07.2020r.,II transza 2,5 mln.zł do 

10.10.2020 r., aby rewitalizację mostu kolejowego zakończyć 

-kontynuowana jest przebudowa nawierzchni drogi w Rynku-podziękowanie Staroście 

Krapkowickiemu za darowiznę w postaci kostki brukowej, co pozwoli zakończyć remont do 

lipca br. 

-otwarto oferty na budowę drogi na Os 1000 lecia-324 tys.zł najniższa oferta 

-gmina złożyła wniosek na grand – 55 tys.zł na kolejne laptopy w ramach programu Zdalna 

Szkoła-kolejne laptopy zostaną przekazane szkołom 



-3 maja br. otrzymaliśmy informację, że wniosek złożony do Regionalnego Programu 

operacyjnego Ochrona Powietrza pozytywnie oceniono, najwyżej-będzie trwał 3lata na 

wymianę 180  pieców  węglowych, zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami-

całość 5,5 mln.zł., dofinansowanie 1,8 mln.zł, wkład gminy 375 tys zł. 

-22.06.2020 r.-podpisano umowę na dofinansowanie do kolejnego etapu budowy kanalizacji 

sanitarnej Żużela-część Bąkowa (2 km kolektora z przyłączami )-wartość 1,5 mln. zł-wniosek 

złożyła gmina; drugi projekt o dofinansowanie na budowę kanalizacji w Borku-projekt na 460 

tys zł.(dofinansowanie 240 ty.zł)-wniosek złożyła Spółka WiK 

-ogłoszono przetarg na przebudowę drogi Limanowskiego- Opolska- składanie ofert do 25 

lipca br. 

-tak, jak inne samorządy, w sytuacji pandemii, mamy zgodę na przesunięcie umów z gminami 

partnerskimi i przeniesienie środków na 2021 rok – i wspólne obchody partnerstwa 

-od 01.06.2020r. zaczął działać ŚDS, w okrojonym zakresie 

-w przedszkolach odbywają się zajęcia opiekuńcze, z rygorem sanitarnym 

-jutro koniec roku i rozdanie świadectw z rygorem sanitarny 

-03.06.2020 r-znaleziono wybuch z czasów II wojny światowej- Straż Miejska, Policja, 

pracownicy Wydz.SO zabezpieczali teren do rannych godzin, do przejęcia wybuchu przez 

Oddz. Saperów  z Opola 

-dwukrotna awaria  w odstępie 12 godz., magistrali wodociągowej, łączącej Krapkowice         

z Otmętem –konieczność położenia nowej- w najbliższych tygodniach przystąpienie do 

inwestycji 

-wybory-w gminie utworzono 17 obwodów , 1 w szpitalu-wybory mieszane- zgłoszonych 86 

osób korespondencyjnie- organizacja wyborów bez zakłóceń- komisje zabezpieczone             

w środki ochrony osobistej-tam gdzie była możliwość, lokale  przeniesione z klas na sale 

sportowe 

Do przedłożonego przez Burmistrza Sprawozdania z działalności od 23 kwietnia do 25 

czerwca br. wypowiedzieli się: 

radny Andrzej Małkiewicz, radna Maria Karwecka, wiceprzewodniczący rady Ireneusz Żyłka 

odnośnie przekazanych przez rząd pieniędzy dla samorządów; 

radny Ireneusz Żyłka odnośnie przydzielonych kompetencji dla zastępcy burmistrza 

Arnoldowi Joszko, po odejściu zastępców Andrzeja Brzeziny i Romualda Harafa; 

radny Marcin Misiewicz- nt remontu nawierzchni drogi w Rynku, terminu rozpoczęcia 

remontu oraz wykorzysatnia  kostki granitowej. 

radny Józef Brzozowski- nt. rozważenia wyznaczenia w budżecie pieniędzy na rozpoczęcie  

budowy dwóch remiz strażackich w Żywocicach i Dąbrówce Górnej; 

radny Werner Koppe nt. ciągłego podtapiania i zatapiania posesji jednego z mieszkańców  

Dąbrówki Górnej. 

Odpowiedzi udzielili : burmistrz Andrzej Kasiura, zastępca burmistrza Arnold Joszko, 

skarbnik Ryszard Patej.   

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.3.Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi  

w pkt.9 porządku obrad zgłosili: 

Radny Józef Brzozowski-kto jest w Radzie Nadzorczej Spółki Biokrap z ramienia gminy, 

jakie koszty ponoszone są na Informator Gminny- kiedy kończy się umowa z wybraną firmą 

na prowadzenie i rozprowadzanie  Informatora? 

Radna Karolina Dziuk- dlaczego burmistrz wydał decyzję na budowę masztu 5G,mimo,        

że twierdził, że nie wyda takiej decyzji-kiedy powstanie ten maszt; kiedy zostanie otwarte     

PP nr 2; kto korzysta z kabiny dezynfekującej w KDK-dzisiaj radni nie mogli z niej 

skorzystać-może przenieść kabinę do szkoły; różnica ceny ścieków/m3- inna dla 



mieszkańców, inna dla gminy w związku z budową Macdonalda rozważyć wykonanie 

drugiego przejścia dla pieszych  na wysokości Spółki WiK. 

Radny Andrzej Małkiewicz- pytanie odnośnie uchylenia decyzji burmistrza przez Komisję 

Dyscyplinarną Kuratorium Oświaty w spr. zawieszenia w czynnościach dyr. PP. 

Radna Maria Karwecka- pytanie odnośnie nienależytego sprawowania nadzoru nad placówką 

oświatową w latach 2016-2020 przez naczelnik wydz. oświaty umig. 

Radny Marcin Misiewicz- jak będzie odprowadzana woda deszczowa z budowanej inwestycji 

Macdonalda w Krapkowicach. 

Radny Żyłka- pytanie w sprawie brakujących pieniędzy na samochód strażacki dla OSP- skąd 

przesunięcia w budżecie. 

 

Ad.4. Otwarcie Debaty nad Raportem o stanie Gminy Krapkowice. 

Przewodniczący obrad Pan Bernard Fiedla- zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) burmistrz miał obowiązek 

przedstawienia Radzie  Miejskiej raportu o stanie gminy za 2019 r. w terminie do końca maja 

br.-raport przesłano radnym, umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG, 

informując mieszkańców o możliwości udziału w debacie- mieszkaniec, który  chciałby 

zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte  podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej               

w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja (25.06.2020r)- do 

przewodniczącego rady nie wpłynęło żadne  zgłoszenie mieszkańca o wzięciu udziału            

w debacie nad raportem. 

Przewodniczący otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy.  

Burmistrz omówił Raport o stanie gminy, przedstawiając również część audiowizualną. 

W debacie udział brali :burmistrz Pan Kasiura, radny Pan Małkiewicz, radny Pan Brzozowski. 

Salę obrad opuściła radna Maria Karwecka. 

 

Ad.5. Udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania 

Przewodniczący obrad Pan Bernard Friedla poddał pod głosowanie projekt uchwały                

w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania- uchwała przeszła przy 15 głosach „za”,   

5 głosach  wstrzymujących”-- głosowało 20 radnych- Uchwała Nr XVII/ 214 /2020 

Na salę obrad wróciła radna Maria Karwecka. 

 

Ad.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                    

z wykonania budżetu  Gminy Krapkowice  za 2019 rok. Udzielenie Absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic za 2019 rok. 

Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2019 rok-  Zarządzenie  Nr 363/2020 

Burmistrza Krapkowic z dnia  24 marca  2020 r.-   radni otrzymali Sprawozdanie finansowe 

za 2019 rok  - Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza  Krapkowic z 15 czerwca  2020 r. -

sprawozdania Burmistrz  przedłożył też do RIO- zagadnienie  było  głównym tematem 

wspólnej komisji Rady -szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach -  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzej Warzecha przedstawił opinię  nt.  

Sprawozdania   z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - ( Komisja dokonała badania 

sprawozdania  w dniach 05 i 15 maja 2020 r.) 

Radni otrzymali na tablety opinię RIO (Uchwała Nr 85/2020 z dnia 21.04.2020 r)                    

o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2019 rok-opinię odczytał wiceprzewodniczący rady  

Ireneusz Żyłka. 

Nie zgłoszono uwag, pytań. 



Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia                              

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Krapkowice  za 2018 rok- uchwała przeszła przy 20 głosach „za”,1 głosie 

wstrzymującym”- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVII/215 /2020.    

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu gminy Krapkowice za 2019 rok. Nie zgłoszono uwag, pytań.   

Uchwała przeszła przy 21 głosach „za”-głosowało 21 radnych-  Uchwała Nr XVII/216/2020.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach               

Pan Andrzej Warzecha przedstawił opinię Komisji  nt. wniosku Komisji Rewizyjnej               

w sprawie udzielenia absolutorium oraz  opinię RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za 2019 rok - uchwała nr 180/2020 r.             

z 01.06.2020 r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu-opinię 

odczytał  wiceprzewodniczący Andrzej Krajka.    

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic  za 2019 rok -  uchwała przeszła przy 16 głosach „za”, 5 głosach 

„wstrzymujących”- głosowało 21 radnych (stan rady-21)- Uchwała Nr XVII/217/2020. 

Przewodniczący obrad  Pan Bernard Friedla  złożył w imieniu własnym i radnych  

podziękowania  i gratulacje Panu Andrzejowi Kasiura za dobrze wykonany budżet 2019 r. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura podziękował radnym za udzielenie absolutorium                      

z działalności za 2019 rok, stwierdzając, że udzielenie absolutorium, to wyraz potwierdzenia 

dobrze i rzetelnie wykonanego budżetu gminy, podziękował wszystkim, którzy się do tego 

przyczynili: swoim zastępcom,skarbnikowi, naczelnikowi wydz. budżetowo-finansowego        

i pracownikom tego sektora, naczelnikom i pracownikom umig, którzy bardzo dobrze 

pilnowali, aby każda inwestycja bieżąca była dobrze realizowana, kierownikom jednostek 

gminnych i spółkom gminnym za dobre wydatkowanie pieniędzy na rzecz mieszkańców. 

 

Ad.7. Realizacja wniosków za 2019 rok. 

Komisje Rady zaopiniowały  pozytywnie Informacje z realizacji wniosków za 2019 rok. 

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Powyższą informację  przyjęto do wiadomości- do protokołu.  

Przewodniczący obrad Pan Friedla poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone wnioski w tym 

temacie radnym udzieli burmistrz pisemnie, ze względu na fakt nie napisanego jeszcze 

protokołu z Komisji Połączonych w dniu 23.06.2020 r.  

 

Ad.8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 

oświatowych do Akcji letniej 2020.               

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała  powyższą  informację. 

Informację przyjęto do wiadomości- do protokołu.    

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Powyższe   przyjęto do wiadomości- do protokołu.  

 

Ad.9. Informacja nt gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz lokalami 

użytkowymi  i  lokalami socjalnymi . 

Omówiono na Komisjach Spraw Społecznych  i Gospodarki i Finansów- Komisje pozytywnie 

zaopiniowały powyższą informację. Informację przyjęto do wiadomości – do protokołu.  

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Powyższą informację  przyjęto do wiadomości- do protokołu. 

 

  



Ad.10. Podjęcie uchwał- projekty uchwał omawiały szczegółowo komisje resortowe 

opiniując wszystkie pozytywnie 

Salę  obrad opuścił radny Marcin Misiewicz. 

Bez pytań, uwag przyjęto kolejne uchwały:   

-w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice- uchwała przeszła przy 20 głosach „za”-głosowało 20 radnych- Uchwała Nr 

XVII/218/2020 
 - 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 przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych- 

Uchwała Nr XVII/219/2020 
 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej- uchwała 

przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych- Uchwała Nr XVII/220/2020 

   - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości 

stanowiących  własność gminy Krapkowice- uchwała przeszła przy 20 głosach „za”-

głosowało 20 radnych-   Uchwała Nr XVII/ 221/2020 

 - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok – autopoprawki nr 1 i 2 do 

uchwały omówił Skarbnik Miasta Ryszard Patej 

Głosowanie autopoprawki nr 1- autopoprawka przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 

radnych 

Głosowanie autopoprawki nr 2 - autopoprawka przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 

radnych 

Uchwała z autopoprawkami przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych- Uchwała 

Nr XVII/222/2020 
 - w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

Głosowanie autopoprawki nr 1- autopoprawka przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 

radnych 

Głosowanie autopoprawki nr 2 - autopoprawka przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 

radnych 

Uchwała z autopoprawkami przeszła przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych- Uchwała 

Nr XVII/223/2020 
 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach                     

z 18.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”- 

uchwała przeszła przy 20 głosach „za”-głosowało 20 radnych - Uchwała Nr XVII/224/2020. 

 

Ad. 11. Zapytania i interpelacje radnych  zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w 

okresie międzysesyjnym udzielili: 

Na zapytania zgłoszone przez radnych w pkt.3 porządku obrad odpowiedzi udzielili: 

Burmistrz Andrzej Kasiura- na pytania zgłoszone przez radnego Józefa Brzozowskiego          

w sprawie Spółki Biokrap; radnego Andrzeja Małkiewicza w sprawie decyzji Komisji 

Dyscyplinarnej Kuratorium Oświaty; radnej Marii Karweckiej w sprawie skargi na dyrektora 

PP; radnej Karoliny Dziuk w sprawie masztu sieci 5G, kabiny dezynfekującej w KDK, 

różnicy  w cenie ścieków/m3 dla gminy i mieszkańców oraz terminu otwarcia PP nr 2             

w Krapkowicach. 

Zastępca burmistrza Arnold Joszko- na pytanie zgłoszone przez radnego Józefa 

Brzozowskiego w sprawie Informatora Krapkowice-Gogolin; na pytanie zgłoszone przez 

radną Karolinę Dziuk w sprawie  przejścia dla pieszych na wys. Spółki WiK w związku           

z budowanym Macdonaldem.  



Skarbnik Miasta Ryszard Patej- na pytanie zgłoszone przez radnego Ireneusza Żyłkę              

w sprawie przesunięć w budżecie gminy na zakup samochodu strażackiego dla OSP. 

Naczelnik Wydz. GKI UMiG Katarzyna Kubacka-  na pytanie zgłoszone przez radnego 

Marcina Misiewicza w sprawie systemu odprowadzania wód deszczowych dla inwestycji 

Macdonald. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Radna Maria Karwecka- kto ma prawo składać skargę na dyrektora placówki oświatowej- czy 

osoba nie będąca pracownikiem ma takie prawo, może podpisać się pod skargą złożoną przez 

pracowników przedszkola ?. 

Odpowiedzi udzieliła radca prawny umig. 

Radny Andrzej Małkiewicz- odniósł się do sposobu działania burmistrza i bardzo szybkiej 

reakcji na  złożoną skargę na dyrektora placówki oświatowej, nie czekając na rozpatrzenie 

skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny Dariusz Kandziora –nawiązując do zakończenia I i II etapu budowy kompleksu boisk 

przy PS Nr 5 w Krapkowicach, stwierdził, że pozostał do realizacji III etap, aby całkowicie 

zakończyć  zadanie-(II etap- na kwotę 380 tys.zł.)- mając na uwadze ważność projektu- do 

2021 roku, poddał pod uwagę zabezpieczenie pieniędzy na to zadanie . 

Radny Pan Małkiewicz- podziękował Komisji Gospodarki i Finansów (większość radnych 

uczestniczyła) za dzisiejszą pracę w terenie- wyjazd na miejsce budowanej inwestycji 

Macdonald, co pozwoliło dzisiaj podjąć stanowisko i w efekcie przegłosować  uchwałę, 

wyjazd do Pietnej, wyjazd na teren „lasku’ gdzie młodzież zrobiła tor przeszkód- tu można 

było z młodzieżą porozmawiać i  dalej można pokazać  jak współpracować z młodzieżą           

i czerpać od dołu inicjatywy i doprowadzać do świetności. 

Ad.13.     

Przewodniczący obrad Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XVII  Sesji  Rady  Miejskiej                           

w Krapkowicach. 

Protokołowała Elżbieta Skiba  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                  Bernard Friedla 


