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PROTOKÓŁ NR XIV/2020 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 9 stycznia  2020 r.  

 

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

 

Ad.1. 

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez radną. 

3. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 
19.12.2019 r. 

4. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.8 

porządku  obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego  Rady Miejskiej- projekt uchwały nr 1 z dnia 31.12.2019 r. 

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  1) projekt uchwały nr 2 z dnia 30.12.2019 r.  - w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty; 

  2) projekt uchwały nr 3 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. 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. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

-projekt uchwały nr 4 z dnia  30.12.2019 r.- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/152/2019 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Krapkowice na 2020 rok; 

-projekt uchwały nr 5 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej; 

-projekt uchwały nr 6 z dnia  31.12.2019 r.  - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2019 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

teren w rejonie ulicy Opolskiej   w Krapkowicach. 

8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad oraz                    

w okresie  międzysesyjnym. 

9. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

10. Zakończenie  XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, przy ul. 

Prudnickiej nr 7.  

Sesja rozpoczęła się o godz.14oo i zakończyła się o godz.1645 

W sesji  uczestniczyło ponad 50 osób-  uczestniczyły  osoby  zaproszone:    

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy                  

w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi spółek gminnych, 

sołtysi poszczególnych sołectw, Pani Teresa Rybczyk, która po złożeniu ślubowania 

obejmie mandat radnej, mieszkańcy Krapkowic.  

Otwarcia XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Wiceprzewodniczący  Rady 

Pan Ireneusz Żyłka , obejmując jej przewodniczenie . 
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Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w Sesji uczestniczy 19 

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 danych – 

klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad. 

 

Pan Burmistrz  Pan Kasiura zgłosił autopoprawki  

- do projektu nr 2 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty- autopoprawka przeszła 19 głosami „za”-

głosowało 19 radnych. 

-do projektu nr 3 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej                

w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu          

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli- - 

autopoprawka przeszła 19 głosami „za”-głosowało 19 radnych. 

Na salę obrad przybył radny Pan Andrzej Małkiewicz- na sali obrad 20 radnych. 

Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały  

nr 7 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty  do pkt. 6 porządku obrad-projekt 

uchwały wprowadzono do porządku obrad 19 głosami „za”,1 „wstrzymującym- głosowało 

20 radnych. 

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto 20 głosami „za”-głosowało 20 

radnych. 

Ad.2. 

    Złożenie ślubowania przez radną. 

Przewodniczący  obrad Pan Żyłka odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego             

w Opolu III z dnia 30.12.2020 r.w sprawie obsadzenia mandatu- komisarz postanawia         

o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3, właściwym dla wyboru Rady 

Miejskiej       w Krapkowicach  - mandat obejmuje Pani Teresa Rybczyk-kandydatka           

z listy nr 18 KWW DLA Krapkowic, która w wyborach 21.10.2018r. uzyskała kolejno 

największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się 

pierwszeństwa do objęcia mandatu (po zrzeczeniu się mandatu radnego przez Pana 

Arnolda Joszko). 

Pani Teresa Rybczyk dokonała prezentacji swojej osoby. 

Pani Teresa Rybczyk  złożyła ślubowanie „ WIERNA  KONSTYTUCJI   I   PRAWU  

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ,  ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  RADNEJ 

SPRAWOWAĆ  GODNIE, RZETELNIE, UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE 

DOBRO MOJEJ  GMINY  I  JEJ  MIESZKAŃCÓW. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.” 

Gratulacje. 

Od tego momentu, po złożeniu ślubowania Pani Rybczyk  stan rady 21 osób- na sali obrad 

21 radnych. 

Przewodniczący obrad Pan Żyłka poinformował radną Panią Rybczyk o obowiązku złożenia 

oświadczenia radnej o stanie majątkowym- oświadczenie składa się przewodniczącemu rady 

w terminie do 30 dni od dnia objęcia  mandatu radnej. 

Ad.3.  

   Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 
19.12.2019 r. 

-19.12.2019r-ostatnia sesja w roku- przyjęto budżet gminy na 2020 rok 

19-22.12.2019r.-Jarmark Bożonarodzeniowy, od kilku lat wspólna inicjatywa Gogolin- 

Krapkowice 
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-wzmożone prace w umig zakańczające umowy, faktury wystawione do płatności w 2019 

roku- sprawnie zakończono rok, bez żadnych przekroczeń na kontach 

-zmiany personalne w kierownictwie  umig- 31.12.2019 r. funkcję I zastępcy burmistrza 

przestał pełnić Pan Romuald Haraf, a od początku stycznia 2020 r. na stanowisko I zastępcy 

burmistrza powołano Pan Arnolda Joszko 

-zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych:03.01.2020 r.- OSP Ściborowice, 03.01.2020 r.-

OSP Rogów Opolski,04.01.2020 r.-OSP Pietna,05.01.2020 r-kolendowanie w Żywocicach 

-zakończono modernizację świateł na przejściach dla pieszych: ul .Kilińskiego, 

ul.Żeromskiego,  ul. 3 Maja (k.cmentarza)- środki z funduszu centralnego, złożone przez 

gminę wnioski przeszły do II etapu do Funduszy Norweskiego (gmina Krapkowice wśród 

54 gmin), następnie do aplikowania  15 najlepszych gmin- gminy mogą otrzymać do 10 

mln. euro na kompleksowy rozwój części miasta- spotkanie w Ministerstwie Rozwoju-         

o efektach złożonego wniosku  w późniejszym czasie 

-część audiowizualna dot. przebiegu prac zw. z przebudową mostu kolejowego- prace 

przebiegają b. sprawnie- firma zakłada oddanie mostu do użytki wcześniej iż zakładano- do 

końca 2020 roku 

12.01.2020r- zaproszenie do KDK na finał WOŚP, 19.01.2020 r. zaproszenie na Koncert 

Noworoczny w KDK 

Ad.4.  

   Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi             

w pkt.8 porządku  obrad 

Nie zgłoszono. 

Ad.5.  

   Wybór Przewodniczącego  Rady Miejskiej- projekt uchwały nr 1 z dnia 31.12.2019r 

Przewodniczący obrad Pan Żyłka odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu 

III  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 20 grudnia 2019 r.            

w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 18 KWW Dla Krapkowic, z powodu pisemnego 

zrzeczenia się mandatu- radnym któremu wygasł mandat jest Pan Arnold Joszko. 

Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne  na 

wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach . 

Zgłoszono do Komisji Skrutacyjnej następujących radnych: 

  1.  Pan Waligóra  Jarosław      zgłosił    Panią radną Marię Karwecką- wyraziła zgodę       

  2. Pani Karwecka Maria zgłosiła  radnego Pana Dariusza Kandziorę- wyraził zgodę 

  3. Pan  Kandziora Dariusz zgłosił radnego Pana Józefa Brzozowskiego- nie wraził zgody      

  4.  Pan Thiel         Artur     zgłosił  radną   Panią  Karolinę Dziuk- wyraziła zgodę.  

Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie- głosowało  21 radnych.  

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Krapkowicach  

Prowadzący obrad  Pan Żyłka  odczytał projekt Regulaminu wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Krapkowicach . 

Regulamin, w wyniku głosowania - głosowało  21 radnych-  zatwierdzono  jednogłośnie  . 

Pan Żyłka   poprosił  o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej              

w Krapkowicach. 

     Radny Pan Werner Koppe  zgłosił kandydaturę z  uzasadnieniem,   Pana  Bernarda 

Friedla, który wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego rady. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego. 

Radni głosowali wyczytywani do urny wg. listy obecności. 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę do obliczenia głosów.  

Po przerwie. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Pan Dariusz Kandziora  odczytał protokół                   

z głosowania, w wyniku którego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach 

wybrano Pana Bernarda Friedla, który otrzymał  21 ważnych głosów na „TAK.”( protokół     

z głosowania w załączeniu). 

Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie  podjęcia uchwały- przewodniczący obrad  

odczytał projekt uchwały- UCHWAŁA Nr XIV/172/2020  

Przewodniczący obrad Pan Żyłka złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej, przekazując  Insygnia  Przewodniczącego Panu Bernardowi Friedla.   

Złożenie  gratulacji. 

Od tego momentu obrady prowadzi  Pan Bernard Friedla.  

Pan Bernard Friedla -  podziękował za wskazanie jego osoby i jednomyślny wybór na 

przewodniczącego rady- powiedział, iż jest wzruszony i zaszczycony jednomyślnym 

wskazaniem na pełnienie tak zaszczytnej funkcji-taktuję to jako wyzwanie obiecując godnie 

reprezentować radę, prowadząc , sprawnie, rzeczowo i merytorycznie, bez jakichkolwiek 

turbulencji w radzie .  

Gratulacje z wyboru na przewodniczącego rady, gratulacje dla Pana Joszko z powołania na   

I zastępcę burmistrza i podziękowania za dotychczasowe sprawowanie funkcji 

przewodniczącego rady, podziękowania dla Pana Harafa za sprawowanie stanowiska             

I zastępy  burmistrza i objęcie stanowiska prezesa Spółki Delfin . 

Głos zabrał Pan Romuald Haraf- mając na uwadze, że z dniem 31.12.2019r. przestał pełnić 

stanowisko zastępcy burmistrza, złożył podziękowania za wzajemną, długoletnią współpracę 

–od 30 lat w umig, najpierw, od 1990 roku na samodzielnym stanowisku w umig 

uczestnicząc na posiedzeniach komisji, sesji, potem po powołaniu przez radę (na wniosek 

burmistrza) na zastępcę burmistrza (od 21 lat) nadal dobra współpraca z radą-jako zastępca 

burmistrza poznał wspaniałych ludzi, podejmujących bardzo trudne decyzje związane           

z gmina, gdzie miał zaszczyć również  uczestniczyć w podejmowaniu tych decyzji, 

podziękowania dla burmistrza za wieloletnią, dobrą współpracę, podziękowania dla 

jednostek gminnych, spółek gminnych, umig, sołtysów , dla wszystkim z którymi bardzo 

dobrze przebiegała długoletnia współpraca- życzenia dla rannych w podejmowaniu dobrych 

decyzji,  nadal dobrej współpracy sobie  i Państwu.  

Ad.6. 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Przewodniczący obrad Pan Friedla zaznaczył jeszcze raz, że będzie się starł przynajmniej 

„przybliżyć się” do prowadzenia obrad przez poprzedników Pana Joszko i Pana 

Małkiewicza- przedstawił trzy projekty uchwał z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, szczegółowo omówionymi  na komisji rady. 

W dyskusji głos zabrali  

Burmistrz Pan Kasiura- pakiet projektów uchwał należy do tych, które niechętnie chcemy 

wprowadzić-niestety są one niezbędne ze względu na zmieniającą się sytuację  gospodarczą, 

mikroekonomiczną, lokalną- wiele czynników składa się na to m.in. wzrost kosztów              

z tytułu gospodarowania odpadami, koszty podnoszą firmy zajmujące się odbiorem 

odpadów komunalnych podnosząc wynagrodzenie pracowników, zwiększa się ilość 

odpadów-przez ostatnie lata nastąpił niesamowity wzrost odpadów-poprawiła się stopa życia 

mieszkańców- kupują więcej, wymieniają sprzęty, meble na nowe itd.- ustawa, którą 

nałożono na gminę mówi, że gosp. odpadami następuje tylko i wyłącznie z opłat 

mieszkańców- my proponowaliśmy i proponujemy ulgi dla wielodzietnych  rodzin, do tej 

pory pokrywaliśmy te koszty, niestety na dzień dzisiejszy nie może to być kosztem realizacji 

innych zadań w gminie- budżet na 2020 przyjęto i aby był realny, aby realizacja budżetu      

w 2020 roku była do wykonania, aby nie dokładać do tego z innych zadań, proszę                 

o uchwalenie tych uchwał.      
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radny Pan Małkiewicz- tak, na komisjach precyzyjnie udzielono odpowiedzi dlaczego 

należy wprowadzić podwyżki na odbiór odpadów komunalnych- tak zwiększyła się ilość 

odpadów, nastąpiła monopolizacja rynku, co od dłuższego czasu jest i było zauważalne, 

rosła ta krzywa- niestety brak było i jest ze strony gminy, która posiada jednak największe 

doświadczenie, jakieś próby budowania alternatywy, a wręcz przyjęto postawę bierną-

należało  wspólnie z innymi samorządami wypracować jakąś alternatywę, jeżeli nie na teraz 

to na przyszłość, zamiast poddawać się zmonopolizowanemu rynkowi- skoro nie było brak 

takich prób, będę przeciwko podjęciu uchwał-najłatwiej problem jest przerzucić na 

mieszkańców. 

Na tym zakończono dyskusję- przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno projekty 

uchwał: 

 1) projekt uchwały nr 2 z dnia 30.12.2019 r.  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty; 

-wprowadzona do projektu uchwały nr 2  autopoprawka przeszła  16 głosami „za”,3 głosami 

„przeciw”,2 głosami „wstrzymującymi”-głosowało 21 radnych- 

projekt uchwały nr 2 z autopoprawką przeszedł 14 głosami „za”,3 głosami „przeciw”,4 

głosami „wstrzymującymi”-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXIV/173/2020; 

  2) projekt uchwały nr 3 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. 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- 

-wprowadzona do projektu uchwały nr 3 autopoprawka przeszła 17 głosami „za,4 głosami 

„wstrzymującymi”-głosowało 21 radnych- 

Projekt uchwały nr 3 a autopoprawką przeszedł  17 głosami „za”,4 głosami 

„wstrzymującymi”-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XIV/174/2020; 

 3) projektu uchwały  nr 7 (projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad) w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości  opłaty- uchwała przeszła 20 głosami „za”, 1 głosem 

„wstrzymującym”- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXIV/175/2020.   

Ad.7. 

   Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

Przewodniczący obrad Pan Friedla przedstawił kolejne projekty uchwał, szczegółowo 

omówione na komisji rady, przed sesją,- do projektów uchwał  nie wniesiono pytań, uwag. 

-projekt uchwały nr 4 z dnia  30.12.2019 r.- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/152/2019 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Krapkowice na 2020 rok – uchwała przeszła 20 głosami „za”,1 głosie 

„wstrzymującym”- głosowało 21 radnych-UCHWAŁA Nr XIV/156/2020; 

-projekt uchwały nr 5 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych –UCHWAŁA 

NrXIV/177/2020; 

-projekt uchwały nr 6 z dnia  31.12.2019 r.  - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2019 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

teren w rejonie ulicy Opolskiej   w Krapkowicach- uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XIV/178/2020. 

Ad.8. 

   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad 

oraz  w okresie  międzysesyjnym. 

Brak- nie zgłoszono interpelacji, pytań.  
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Ad. 9.  

   Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Radny Pan Małkiewicz- złożył gratulacje Panu Bernardowi Friedla z wyboru na 

przewodniczącego rady, zaznaczając, że jak najbardziej Pan Friedla jest predysponowany do 

tej funkcji przez doświadczenie, życząc powodzenia na niwie przewodniczenia radzie. 

Ad.10.  

Przewodniczący Rady  Miejskiej Pan Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XIV Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba 

                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                              Ireneusz Żyłka  

 

                                                                                 Przewodniczący Rady  Miejskiej  

 

                                                                                               Bernard Friedla  

                                                                                            


