
Protokół Nr XXIX/2021 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 23 września 2021 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego 

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

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe  

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury przy 

ul. Prudnickiej 7 - w sali kinowej.  

Sesję rozpoczęto o godzinie 14:00 i zakończono o godzinie 17:10. 

W obradach uczestniczyło około 50 osób.  

Otwarcia XXIX Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bernard 

Friedla, obejmując jej przewodniczenie.  

Odczytał klauzulę informacyjną 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- klauzula informacyjna była również 

wywieszona przed wejściem na salę obrad.  

1. Otwarcie  XXIX  Sesji Rady Miejskiej  w  Krapkowicach   i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  25.06.2021 r. do 

23.09.2021 r. 

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 13 

porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice 

za I półrocze 2021 roku.  

5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2021 roku. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021                                     

z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu  egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych 

przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

wyników nadzoru pedagogicznego.  

7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice                     

w I półroczu 2021 r. 

8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2021.  

9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych 

przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 

10. Informacja nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody bezpośrednie 

i pośrednie. 

11. Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu 

technicznego „kubłów ulicznych”, ławek. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok - projekt uchwały z 08.09.2021r.; 

       b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały z 08.09.2021r. ; 

       c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- projekt uchwały z 14.06.2021r; 

       d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia  

           warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-projekt uchwały  z 14.06.2021r; 

       e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy  

           oraz udzielenie   bonifikaty- projekt uchwały z 28.06.2021r; 

 



       f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego-  

            projekt uchwały z  25.06.2021r.; 

       g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości  

            niezabudowanej- projekt uchwały  z 15.07.2021r.; 

       h)  nadania nazwy ulicy -   projekt uchwały z 10.08.2021r.; 

        i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- projekt uchwały z 24 .08.2021 r. 

        j) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice  

            a Gminą Izbicko- projekt uchwały z 07.09.2021 r; 

       k) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  

           teren  w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach- projekt uchwały z 02.09.2021r. 

 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad oraz   w okresie  

       międzysesyjnym. 

 14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje. 

 15. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: Radnych, Burmistrza, Sekretarza, Radcę 

prawnego, Kierownictwo UMiG w Krapkowicach, Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

Prezesów Spółek. 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w Sesji uczestniczyło 19 

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

prawomocnych decyzji.  

Protokoły  z Sesji Rady z dnia 24 czerwca 2021 r., z dnia 29 lipca 2021r. oraz z dnia 19.08.2021r. były 

do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją - nie zgłoszono pytań, uwag- 

protokoły przyjęto jednomyślnie poprzez głosowanie end block - głosowało 19 radnych.  

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura zawnioskował: 

- o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki nr 1 do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany 

budżetu gminy Krapkowice na rok 2020-  za wprowadzeniem  autopoprawki głosowało 19 radnych. 

W obradach rady uczestniczy 20 radnych- 1520- na obrady przybył radny Andrzej Małkiewicz.  

Burmistrz wnioskuje o wprowadzenie  do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na  zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego 

Katowicką Specjalną Strefą  Ekonomiczną- za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 

głosowało 20 radnych; 

-o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej-  za wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny                   

z głosem wstrzymującym. 

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Ad.2. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 25 czerwca 2021 r. do 23 

września 2021 r.  

-praca nadal w czasie pandemicznym- realizowane są wszelkie sprawy z zachowaniem bezpieczeństwa 

dla społeczeństwa- otwarcie roku szkolnego rozpoczęło się nadal w pandemii- dla kilku klas od 1 do 3 

wprowadzono kwarantannę; 

25.06.2021r.-zakończenie roku szkolnego z okrojonym programem, z udziałem mniejszej liczby 

zaproszonych – wręczenie listów gratulacyjnych  i bonów podarunkowych dla uczniów z wysokim 

wynikiem w nauce, również wyróżnienia dla uczniów z wysokimi osiągnięciami w sporcie; 

26.06.2021r.-Powitanie Lata, na wolnym powietrzu, tym razem w parku miejskim w Otmęcie,                     

z wieloma imprezami, konkursami, występem artystycznym  grupy wokalistów działających przy KDK   

i innych zaproszonych na powitanie lata; 

27.06.2021r.- spotkanie robocze z malarzami graffiti z gminy Krapkowice- zapoczątkowanie w tym 

roku akcji odnawiania murów, elewacji budynków w mieście; 

01.07.2021r.- w Krapkowicach powstanie docelowo stacja pomiaru czystości powietrza, zakupiona 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu; 



Od 1 lipca wprowadzono obowiązek składania deklaracji na źródła ciepła i spalanie paliw- wnioski są 

składane na bieżąco przez właścicieli lub współwłaścicieli do umig; 

02.07.2021r-ogłoszono ranking programu Czyste powietrze- gmina zajęła 1 miejsce w województwie    

i 30 miejsce w kraju na podst. zestawień za I kwartał br. na liczbę składanych wniosków na wymianę 

źródeł ciepła; 

03.07.2021r- w Kórnicy mieszkańcy w czynie społecznym zakończyli wyk. zadania ułożenia kostki 

brukowej przed szkołą i na placu szkoły, przy wsparciu finansowym gminy ( zakup materiału)- są plany 

wsparcia innych inicjatyw społecznych; 

05.07.2021r.- wycieczka przy wsparciu finansowym gminy i gmin ościennych dzieci z PSP nr 4 w 

Krapkowicach i nie tylko, do ZOO w Opolu w ramach Bioróżnorodności- program realizowany 

wspólnie z gminami ościennymi- od 07.09.2021r do 26.10.2021r. wyjazdy edukacyjne dla dzieci                 

i młodzieży  w ramach Programu Bioróżnorodności;  

-05.07.2021r-spotkanie ze stolarzem z Niemiec (b. mieszkaniec  Krapkowic), który wyjechał 11 lipca 

br.z Niemiec, zbierając pieniądze dla chorej dziewczynki- gmina wsparła akcję kupując gadżety                   

z Krapkowic, do wystawienia  w internecie;  

-09.07.2021r- wizyta w Sołectwie Dąbrówka Górna w zw.ze zdobyciem wyróżnienia i nagrody 2 tys.zł. 

w woj. konkursie Piękna Wieś Opolska; 

11.07.2021r.- Festyn rodzinny w Borku zorganizowany przez Radę Sołecką w Borku; 

12.07.2021r.-spotkanie z wojewodą opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim i wicemarszałek  woj. 

Panią Zuzanną Donath Kasiura,przedstawicielami Krajowe Wody Polskie- spotkanie zdominował temat 

rz. Odry i największe prace hydrotechniczne prowadzone w Krapkowicach-modernizacja istniejącej          

i budowa nowej śluzy i innej z tym związanej  infrastruktury ; 

13.07.2021r-ogłoszenie wyników na wykonawcę drogi-ulica Kopernika w Otmęcie- wygrała Firma           

z Kędzierzyna-Koźle –koszt 508 tys.zł., z rządowego programu na drogi kwota 304 tys.zł.; 

15.07.2021r- spotkanie z firmą INMOST, projektantem  mostu południowego i przedstawicielami Wody 

Polskie nt. lokalizacji tego mostu; 

20.07.2021r-Bank Gospodarstwa Krajowego- założenia do Programu Polski Ład- złożenie trzech 

projektów-czekamy na rozstrzygnięcie z różnym dofinansowaniem; 

22.07.2021r-podpisanie aktu notarialnego na kupno nieruchomości (zw. z  projektem uchwały nr 12 na 

dzisiejszej sesji rady) w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie będzie budowana hala 

magazynowo- produkcyjna- coraz większe zainteresowanie terenami w tej strefie; 

24.07.2021r.- kolejny Pchli Targ na Placu Eichendorffa; 

27.07.2021r- Święto Policji z mszą św., z życzeniami w ZSZ w Krapkowicach; 

29.07.2021r-Sesja Nadzwyczajna, szczególnie na okoliczność aktualizacji budżetu gminy na 2021 rok; 

31.07.2021r.- Piknik Charytatywny na Rynku oraz Turniej Nocny Siatkówki Plażowej w Steblowie; 

06.08.2021r- podpisanie umowy na  budowę  dróg- Osiedle Kwiatów i przekazanie budowy; 

07.08.2021r-zawody siatkarskie w Dąbrówce Górnej organizowane przez LZS Dąbrówka Górna oraz 

Piknik Rodzinny w Żużeli; 

08.08.2021r-  teren przy pływalni Delfin –zawody o puchar burmistrza w siatkówce plażowej; 

13.08.2021r-  podpisanie umowy na podłączenie gazu do Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 4                    

w Krapkowicach; 

14.08.2021r-Festyn Sołecki w Steblowie; 

19.08.2021r- kolejna sesja nadzwyczajna; 

21.08.2021r- kolejny Pchli Targ na Placu Eichendorffa oraz capstrzyk strażacki w Żużeli; 

23.08.2021r-spotkanie z Panią Bakuta- ZHP- realizacja programu przez harcerzy, przy współpracy PSP 

nr 1 i wsparciem Spółki WiK; 

26.08.2021r-KDK- narada dyrektorów placówek oświatowo- wychowawczych związana                                

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w sytuacji, nadal pandemicznej; 

28.08.2021r- kiermasz sztuki amatorskiej przy baszcie krapkowickiej, wystawiona przez lokalnych 

artystów ( po raz drugi); 

29.08.2021r- rozpoczęcie sezonu dożynkowego w Żywocicach i Pietnej (dożynki parafialne); 



01.09.2021r- rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022- 1451 uczniów rozpoczęło naukę w placówkach 

gminnych- bez oficjalnego otwarcia, z udziałem samorządowców w szkołach; 

03.09.2021r.- udział w seminarium Polska Światowa Samorządowa, organizowanym przez prezydenta 

m. Opole i Związek Miast Polskich; 

13.09.2021r-Akcja Różowa Skrzyneczka  w szkołach- dostęp środków higieny osobistej dla dziewcząt; 

15.09.2021r- Piknik dożynkowy na Placu Eichendoffa- udział wszystkich sołectw z podziękowaniem 

dla rolników, z koronami i ich nagrodzenie; 

20.09.2021r- podpisanie umowy u Wojewody Opolskiego na dofinasowanie z funduszu rozwoju dróg 

rozbudowy  przejścia dla pieszych jako  połączenia Os.Sady z Os.XXX-lecia; 

21.09.2021r-spotkanie z przedstawicielami organizacji senioralnych nt. organizacji Dnia Seniorów         

w m-cu październiku br. z udziałem KDK, MiGBP innych jednostek organizacyjnych gminy; 

Radny Andrzej Małkiewicz- zgłosił pytania odnośnie ustalenia kat. Drogi na nowo budowanym moście 

południowych , zapraszanie  jego osoby na wszelkie spotkania związane z budową dróg na Os.Kwiatów 

i gminną pomoc firmie POM budującą nową śluzę w Krapkowicach przy rozmowach z Wody Polskie, 

w sytuacji wzrostu cen. 

Burmistrz Pan Kasiura odniósł się  do pytań, stwierdzeń radnego Andrzeja Małkiewicza. 

Sprawozdanie burmistrza  z działalności, w okresie międzysesyjnym przyjęto do wiadomości- do 

protokołu. 

Ad. 3. Zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w okresie międzysesyjnym- odpowiedzi w pkt. 

13 porządku obrad. 

radna Maria Karwecka- w miarę możliwości finansowych przystąpić do odnowienia murków na Rynku 

i remontu  hotelu w  hali sportowej w Otmęcie. 

radny Adam Orzechowski- stwierdził, że nie zrealizowano nadal  obiecanego remontu schodów- blok 

nr 11-ul. Limanowskiego- kiedy to nastąpi? 

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono. 

Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań gospodarczych Gminy za I półrocze 2021 rok 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 300/2021 z dnia 20 września 2021r.Składu 

Orzekającego RIO zaopiniowała pozytywnie przedłożoną przez Burmistrza Krapkowic Informację           

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.- przewodniczący rady Pan Bernard Friedla 

odczytał uchwałę z uzasadnieniem. 

Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania-sprawozdanie szczegółowo omówiono na komisjach 

rady, przed sesją- przyjęto do wiadomości,  do protokołu.  

Ad. 5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych  w I półroczu 2021 r. 

Nie zgłoszono uwag ani pytań do informacji- przyjęto do wiadomości,  do protokołu.  

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021  

z uwzględnieniem wyników sprawdzianu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników 

nadzoru pedagogicznego. 

Nie zgłoszono  uwag ani pytań do informacji –  przyjęto do wiadomości,  do protokołu.  

Ad. 7. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta  

i Gminy Krapkowice w I półroczu 2021 r. 

Nie zgłoszono  uwag ani pytań do informacji – przyjęto do wiadomości,  do protokołu.  

Ad. 8. Sprawozdanie na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2021 r. 

Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania- przyjęto do wiadomości,  do protokołu. 

Ad. 9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych 

przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 

Nie było uwag ani pytań do informacji- przyjęto do wiadomości,  do protokołu.  

Ad. 10. Informacja nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody 

bezpośrednie i pośrednie. 

Nie było uwag ani pytań do informacji- przyjęto do wiadomości,  do protokołu. 

 



Ad. 11. Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach 

zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek. 

Nie było uwag ani pytań do informacji- przyjęto do wiadomości,  do protokołu.  

Ad. 12. Podjęcie uchwał: 

a)  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok- autopoprawkę do projektu uchwały 

omówił Skarbnik Miasta Pan Ryszard Patej- autopoprawkę przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 

radnych- za projektem uchwały z autopoprawką głosowało 20 radnych– Uchwała Nr XXIX/361/2021; 

b ) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwałę przyjęto jednomyślnie- głosowało20 

radnych- Uchwała Nr XXIX/362/2021; 

c) w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwałę przyjęto jednomyślnie- 

Uchwała Nr XXIX/363/2021; 

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia  

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- wykreślono z porządku obrad. 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy   

oraz udzielenie   bonifikaty-uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr XXIX/364/2021; 

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika 

wieczystego-  uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr XXIX/365/2021; 

g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości  

niezabudowanej- uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr XXIX/366/2021; 

h) w sprawie nadania nazwy ulicy - uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr XXIX/367/2021; 

i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- uchwałę przyjęto jednomyślnie- 

Uchwała Nr XXIX/368/2021; 

j) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice    a 

Gminą Izbicko- uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr XXIX/369/2021; 

k) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego   

teren  w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach-uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr 

XIX/370/2020 

l)  w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na 

rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą  Ekonomiczną- 

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura uzasadnił wprowadzenie do porządku obrad projektu                 

i podjęcie uchwały na dzisiejszej sesji rady- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wystąpiła  

z wnioskiem o sprzedaż na jej rzecz prawa własności działek 208/33,208/35,208/40,208/55 i 208/56 

położonych w Rogowie Opolskim- nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli jest 

zbywana  na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona- 

uchwałę przyjęto jednomyślnie- Uchwała Nr XXIX/371/2021. 

Ad. 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad. 

Odpowiedzi na zapytania udzielili: 

Naczelnik Wydz. GKI Pani Katarzyna Kubacka- odnośnie porządku na Rynku- ławki na bieżąco 

odnawiane, odnośnie uzupełniania odklejonych płytek na murkach czekamy na decyzję w sprawie 

rewitalizacji Rynku; odnośnie remontu schodów przy bloku nr 11- ul. Limanowskiego- sytuacja na 

rynku zmieniła się diametralnie-wcześniej zapytania ofertowe były zerowe, aktualnie żadna z ofert nie 

została przyjęta ze względu na bardzo wysokie koszty- koszt remontu schodów to kwota ok.25 tys.zł.,  

a najniższa oferta to 50 tys.zł.-przystąpimy ponowie do rozmów z wykonawcami. 

Prezes Spółki ZGKiM Pan Józef Piosek- szacunkowo koszt remontu hotelu w hali sportowej w Otmęcie 

to kwota ok.2 mln.zł. ,na to zadanie nie ma środków w budżecie-będziemy wnioskowali (chociaż nie 

wiadomo czy otrzymamy) o środki z zewnątrz, albo o dofinansowanie gminne. 

Radna Maria Karwecka- stwierdziła, że obecnie można skorzystać z środków finansowych z różnych 

programów- Polski Ład. 

Ad. 14. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania radnych, informacje. 

Przewodniczący Rady Pan Bernard Friedla- przedstawił Informację dot. złożonych oświadczeń 

majątkowych radnych za 2020 rok. 



Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura złożył Informację dot. złożonych oświadczeń majątkowych 

pracowników samorządowych za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Pan Friedla  poinformował, że rozpoczęto procedurę powstania gminnej rady 

seniorów w Krapkowicach (rozpatrzenie wniosku inicjatywy społecznej przez Komisję Spraw 

Społecznych). 

Radny Pan Andrzej Małkiewicz, Burmistrz Pan Andrzej Kasiura, Wiceprzewodniczący Rady Pan 

Ireneusz Żyłka, radny Pan Józef Brzozowski – odnieśli  się do krytyki mieszkańców odnośnie  remontu 

ul. Opolskiej w Krapkowicach i jej oddania do użytku. 

Radny Pan Adam Orzechowski- odniósł się do nie rozpoczętej budowy ścieżki przez gminę Gogolin 

(po stronie Gogolina) i połączenie ze ścieżką krapkowicką w kier.Gogolina (pierwotne założenia). 

Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko- udzielił na powyższe odpowiedzi, zaznaczając, że ścieżka po 

stronie Gogolina będzie wykonana przez gminę Gogolin w przyszłym roku, podając uzasadnienie 

opóźnienia jej budowy. 

Radny Józef Brzozowski- odniósł się do budowy ronda ul. Kilińskiego- ul.3 Maja stwierdzając, że 

przygotowanie projektu budowy zbyt długo trwa (opieszale korespondencja pomiędzy gminą, a 

Ministerstwem i Starostwem Powiatowym), prosząc o kserokopię wszystkich pism korespondencyjnych 

pomiędzy gminą a starostwem i ministerstwem. 

Radny Pan Marcin Misiewicz- stwierdził, że tablica z ceną paliw, usytuowana zbyt blisko drogi przy 

stacji paliw przy ul.Ks. Koziołka „oślepia” kierowców, szczególnie nocą- przesunąć albo zmienić 

natężenie oświetlenia- stanowi zagrożenie (obok przejście dla pieszych), wnioskował o przedstawienie 

przez Prezesa Spółki ZGKiM biznes-planu na wykonanie remontu i przyszłościowego funkcjonowania 

hotelu (hala sportowa w Otmęcie ) oraz o odpowiednie ustawienie znaków drogowych na drodze, gdzie 

została oddana do użytku ścieżka rowerowa (Aleja Jana Pawła II). 

Radny Pan Andrzej Małkiewicz- odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Misiewicza dot. 

oświetlonej tablicy z ceną paliw przy stacji paliw- ul. Ks Koziołka w Otmęcie- proponując rozpatrzenie 

podjęcia uchwały krajobrazowej (może wystąpić z taką uchwałą  rada miejska albo jej przewodniczący, 

zobowiązując burmistrza do przygotowania „czasochłonnego” projektu uchwały. 

Ad. 15. Zakończenie Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

Przewodniczący Rady Bernard Friedla zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.  
Protokołowała Elżbieta Skiba .  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Bernard Friedla 


