PROTOKÓŁ NR XX/ 2020
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 19 listopada 2020 roku
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu
(nośnik DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej.
Ad.1. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w trybie zdalnym prowadzona
przez przewodniczącego rady miejskiej na sali obrad UMiG. Sesja rozpoczęła się o godz.
1400 i trwała do godziny 1640 W obradach uczestniczyło ok. 40 osób. W sesji uczestniczyły
osoby zaproszone: Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko, kierownictwo Urzędu Miasta i
Gminy w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi
poszczególnych Sołectw wg. stwierdzonej listy obecności.
Otwarcia XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan
Bernard Friedla. Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że
w Sesji
uczestniczy 18 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 danychklauzula wywieszona na sali, w której prowadzona była sesja w trybie zdalnym.
Porządek obrad :
1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od
24.09.2020 r. do 19.11.2020 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 2021 rok:
-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 23.10.2020 r.);
5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na 2021 rok:
-projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok” (projekt uchwały z 03.11.2020 r.).
6. Podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
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 02.11.2020 r.);
b) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr X/107/2019 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na
terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krapkowice,
udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad
korzystania z tych przystanków (projekt uchwały z 02.11.2020 r.);
c) projekt uchwały nr 5 w sprawie zaliczenia drogi ul. 1000-lecia zlokalizowanej na działkach
nr 174/15 z k.m.5 oraz 179/11 z k.m.5 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt
uchwały z 29.10.2020 r.);

d) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
(projekt uchwały z 04.11.2020 r.);
e) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt
uchwały z 04.11.2020 r.);
f) projekt uchwały nr 8 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty,
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (projekt uchwały z 06.11.2020 r );
g) projekt uchwały nr 9 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 04.11.2020 r.);
h) projekt uchwały nr 10 w sprawie nadania nazwy ulicy(projekt uchwały z 15.10.2020
r.);
i) projekt uchwały nr 11 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
(projekt uchwały z 15.10.2020 r.);
j) projekt uchwały nr 12 w spawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
(projekt uchwały z 15.10.2020 r.);
k) projekt uchwały nr 13 w sprawie nadania nazw ulic (projekt uchwały z 20.10.2020
r.);
l) projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej i
Leśnej (projekt uchwały z 5 listopada 2020 r.);
m)projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt uchwały z 3 listopada 2020 r.);
n) projekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul.
Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały z 3 listopada 2020 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 24 września 2020 r. był do
wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady.
Protokół przyjęto, bez uwag- jednomyślnie- do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 18
radnych.
Min.ciszy uczczono pamięć radnego Wernera Koppe, radnego 6-ciu kadencji RM z powodu
śmierci.
Na obrady rady zgłosiła się radna Karolina Dziuk. W obradach bierze udział 19 radnych.
Burmistrz Pan Kasiura zgłosił dwie autopoprawki do porządku obrad
1. do projektu nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr IV/48/2019 z 21 lutego 2019 w spr.
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
Autopoprawka- przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych;
2. do projektu nr 7 w spr. zmiany wpf
Autopoprawka przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych;
Porządek obrad , ze zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych.
Na obrady rady zgłosił się radny Jarosław Waligóra.
W obradach rady uczestniczy 20 radnych.

Ad. 2.
Burmistrza Krapkowic Pan Andrzej Kasiura przedstawił Sprawozdane z działalności
w okresie między sesyjnym- od 24 września 2020 r. do 19 listopada 2020 r.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie sesyjnym tj. od 24.09.2020 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:
Radna Karwecka- wnioskowała o postawienie wiaty autobusowej na Os. Sady, na wiadukcie .
Radny Brzozowski- wnioskował w sprawie zmiany znaków drogowych na ulicy Ligonia
w Otmęcie (od umig w kier. ulicy Ligonia)- radni powinni otrzymać na tablety stosowną
informację.
- radna Rybczyk- wnioskowała w sprawie monitowania do ZGW dot. przywrócenia
przystanku autobusowego, po remoncie drogi wojewódzkiej, na odcinku wsi Kórnica
i postawienie lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu.
Ad.4.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok:
-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatkuW dyskusji głos zabrali: burmistrz Pan Kasiura, w-ce przew. rady Pan Krajka, radny Pan
Brzozowski, radny Pan Małkiewicz, radna Pani Dziuk, radny Pan Thiel.
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
wielkopowierzchniowych,
prowadzących
działalność
gospodarczą
(sklepy
wielopowierzchniowe), stacji paliw, banków i instytucji finansowych, przyjmując stawkę
podwyższoną do 24,84 z/m2 pow. użytkowej.
Przewodniczący obrad Pan Bernard Friedla poddał pod głosowanie wniosek radnego
Brzozowskiego, zaakceptowany przez komisję spraw społecznych oraz komisję gospodarki
i finansów - głosowało 20 radnych- wniosek przeszedł.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 1 a, uwzględniający zapisy przegłosowanego
wniosku komisji spraw społecznych i komisji gospodarki i finansów- uchwała przeszła
jednomyślnie -głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/240/2020.
Ad. 5.
Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami realizującymi zadania gminy na 2021 rok:
-projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok”-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnychUCHWAŁA Nr XX/241/2020.
Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawach:
-projekt uchwały nr 3- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
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
-wprowadzoną autopoprawkę –przegłosowano jednomyślnie- głosowało 20 radnych
-projekt uchwały z autopoprawką - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnychUCHWAŁA Nr XX/242/2020;

-projekt uchwały nr 4 -w sprawie zmiany uchwały nr X/107/2019 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na
terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krapkowice,
udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad
korzystania z tych przystankówW dyskusji głos zabrali: radny Pan Kandziora, radny Pan Misiewicz, Burmistrz Pan Kasiura.
- uchwała przeszła przy głosach : za głosowało 19 radnych, 1 głos wstrzymującyUCHWAŁA Nr XX/243/2020;
-projekt uchwały nr 5 - w sprawie zaliczenia drogi ul. 1000-lecia zlokalizowanej na działkach nr
174/15 z k.m.5 oraz 179/11 z k.m.5 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych- uchwała przeszła
jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/244/2020;

-projekt uchwały nr 6- w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok –uchwała
przeszła jednomyślne- głosowało 20 radnych - UCHWAŁA Nr XX/245/2020;
- projekt uchwały nr 7- w sprawie zmiany wpfwprowadzoną autopoprawkę przegłosowano jednomyślnie-głosowało 20 radnych
uchwała z autopoprawką przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr
XX/246/2020;
-projekt uchwały nr 8- w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty,
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych- uchwała przeszła jednomyślniegłosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/247/2020;
-projekt uchwały nr 9- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20
radnych- UCHWAŁA Nr XX/248/2020;
- projekt uchwały nr 10- sprawie nadania nazwy ulicy - uchwała przeszła jednomyślniegłosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/249/2020;
-projekt uchwały nr 11- sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościuchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XII/250/2020;
-projekt uchwały nr 12- w spawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomościuchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/251/2020;
-projekt uchwały nr 13- w sprawie nadania nazw ulic- uchwała przeszła jednomyślniegłosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/252/2020;
-projekt uchwały nr 14- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej
i Leśnej- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr
XX/253/2020;
-projekt
uchwały nr 15- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice- uchwała przeszła jednomyślniegłosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/254/2020;
-projekt uchwały nr 16- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul.
Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej- uchwała przeszła przy głosach: za głosowało 19
radnych, 1 głos wstrzymujący- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XX/255/2020,

Ad. 7.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad
udzielili :
Naczelnik Wydz. GKI UMiG Pani Kubacka- na wniosek rannej Pani Karweckiej dot.
przystanku autobusowego na Os.Sady ,

-na wniosek radnej Pani Rybczyk dot. monitowania do ZDW o przywrócenia przystanku
autobusowego, po remoncie drogi wojewódzkiej, na odcinku wsi Kórnica i postawienie lamp
oświetleniowych na skrzyżowaniu.
Burmistrz Pan Kasiura, Naczelnik Wydz. GKI na wniosek radnego Brzozowskiego dot.
dokonania zmiany znaków drogowych od UMiG- po lewej stronie ulicy, w kierunku ulicy
Ligonia.
Ad. 8.
Wolne wnioski i zapytania.
Radny Pan Brzozowski- stwierdził, iż ze śmietnika miejskiego przy ul. Opolskiej korzystają
okoliczni handlujący (sklepy, księgarnia itd.), prawdopodobnie nie mając zawartych umów
na wywóz odpadów komunalnych- należy powyższe sprawdzić.
Na powyższe udzielił odpowiedzi prezes ZGMiK Pan Piosek .
Radny Pan Brzozowski- wnioskował o sprzątanie przez WiK terenu- ul. Kwiatowa i okolice.
Na powyższe udzielił odpowiedzi pracownik WiK.
Radny Pan Krajka- wnioskował o przycięcie krzewów i zlikwidowanie chwastów
wyrastających na chodnik przy ulicy Sądowej, na odcinku dawnego szpitala- ulica Sądowawniosek skierowano do Spółki WiK.
Radny Pan Małkiewicz- wnioskował o utrzymanie ulg podatkowych dla przedsiębiorców
lokalnych, takich jakie były zastosowane przez burmistrza na początku wystąpienia pandemii,
o przyśpieszenie sprzedaży działek gminnych, w okolicy Stacji Paliw ORLEN,
o udostepnienie radnym, przed sesją nadzwyczajną, pełnej dokumentacji, wg. wpływu do
UMiG, dot. skargi na dyrektor PP nr 2 w Krapkowicach.
Radny Małkiewicz zwrócił się o stosowną informację nt. terminu pogrzebu byłego radnego
śp.Wernera Koppe.
Ad.9. Przewodniczący Rady Pan Bernard Friedla dokonał zamknięcia XX Sesji Rady
Miejskiej w Krapkowicach.
Protokołowała: Elżbieta Skiba

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Friedla

