
 

 
PROTOKÓŁ NR XXVII/2021 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia  29 lipca  2021 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

 

Nadzwyczajna, XXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w  trybie zdalny- (sala narad 

umig). Obrady rozpoczęły się o godz. 1500    i  trwały do godz. 1600 

 Porządek obrad: 

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

     prawomocności obrad. 

2.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok; 

2) w sprawie zmiany wpf; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego  Funduszu 

     Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w nowotworzonej  Społecznej 

     Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice sp. z o.o.; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy. 

3. Zakończenie  XXVII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Ad.1. Otwarcie XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący 

Rady Pan Bernard Friedla, obejmując jej przewodniczenie- prowadzenie sesji w trybie zdalnym-

umig- sala narad.  

Odczytanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego              

i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach radnych, Zastępcę Burmistrza Krapkowic 

Pana Arnolda Joszko, kierownictwo UMiG, wszystkich  uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 20.07.2021 r.- do 

protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 16 radnych- 

nieobecni: radny Paweł Mazurek, radny Józef Brzozowski, radny Andrzej Małkiewicz, radny Andrzej 

Malinowski, radny Adam Orzechowski radny Andrzej Małkiewicz- stan rady- 21 radnych,  co 

stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Porządek obrad przyjęto bez uwag- głosowanie-jednomyślnie 16 radnych za przyjęciem porządku 

obrad- głosowało 16 radnych. 

Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko  szczegółowo omówił wniosek Burmistrza Krapkowic              

z dnia 20.07.2021r. i zasadność   zwołania  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. 

 



Ad.2. Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący przedłożył pod głosowanie projekty uchwał: 

1) Projekt uchwały Nr 1  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok- projekt uchwały 

omówił Skarbnik Miasta Pan Ryszard Patej- nie zgłoszono pytań, uwag- projekt uchwały poddany 

pod głosowanie przeszedł jednomyślnie- głosowało 16 radnych- Uchwała Nr XXVII/355/2021; 

2) Projekt uchwały nr 2  w sprawie zmiany wpf – projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan 

Ryszard Patej- nie zgłoszono pytań, uwag- projekt uchwały poddany pod głosowanie przeszedł 

jednomyślnie- Uchwała Nr XXVII/356/2021; 

3) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków 

rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej 

Społecznej Inicjatywie  Mieszkaniowej Krapkowice sp. z o.o.- projekt uchwały omówił Zastępca 

Burmistrza Pan Arnold Joszko- nie zgłoszono pytań, uwag- projekt uchwały poddany pod głosowanie 

przeszedł jednomyślnie- Uchwała Nr XXVII/357/2021; 

4) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

dotychczasowemu dzierżawcy-  projekt uchwały omówił  Naczelnik Wydz. GGR Pan Alfred 

Szewczyk- nie zgłoszono pytań, uwag- projekt uchwały poddany pod głosowanie przeszedł 

głosami:15 „za”,1 „wstrzymujący- Uchwała Nr XXVII/358/2021; 

Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko poinformował radnych o złożonych trzech wnioskach               

o dofinansowanie z Programu Rządowego „Polsk Ład”: 

1) budowa dróg dojazdowych wewnętrznych wraz z infrastrukturą na Osiedlu Zielonym-20 mln.zł., 

wkład własny 5%;  

2) budowa cmentarza wraz z infrastrukturą- 30 mln. zł., wkład własny 30%; 

3) przebudowanie  infrastruktury na Placu Gagarina (plac zabaw)-3,5 mln. zł., wkład własny 350 

tys.zł. 

Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami”, do którego przynależy  również Gmina Krapkowice, 

złożył również wniosek  na zakup 18  autobusów elektrycznych , z tego 2 autobusy obsługiwałyby 

gminę Krapkowice.  

Złożony wniosek na przebudowę przejścia dla pieszych-ul.3 Maja zaakceptowano pozytywnie -30 

tys.zł dofinansowania,  wkład własny 7 tys.zł. 

Radny Marcin Misiewicz- stwierdził, że projekt na przebudowę Rynku i okolic  przepadł z Funduszu 

Norweskiego- dlaczego nie został zgłoszony  do programu „Polski ład”? Czy ten projekt już 

całkowicie przepadł? 

Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko- nie przepadł, będzie kolejny nabór do programu Polski Ład 

i m.in. na  przebudowę Rynku i okolic, ponadto zgłoszony jest wniosek do Samorządu Województwa 

Opolskiego o pozyskanie środków na przebudowę dworca PKS z uwzględnieniem infrastruktury. 

Radna Maria Karwecka- stwierdziła, że należałoby tu skorzystać z Programu Polski Ład i złożyć 

wniosek na przebudowę stadionu miejskiego łącznie z basenem otwartym, zaznaczając, że nie można 

o tym zadaniu zapomnieć, gdy już wcześniej zapadły odnośnie stadionu wstępne ustalenia. 

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.3.  

Przewodniczący obrad, Pan Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba    

             

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                            Bernard Friedla 


