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Protokół Nr XIII/2019 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 19 grudnia 2019 r 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu (nośnik 

DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe  

1.Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 

2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym  od 21.11.2019 r. 

3.Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku  

obrad. 

4.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice  na 2020 rok (projekty uchwał nr 1 i 2  z  04.12.2019 r.). 

5.Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2019 

roku  (projekt uchwały nr 3 z  09.12.2019 r.). 

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2020 rok (projekt 

uchwały nr 4 z  09.12.2019 r.). 

7.Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2019 roku oraz zatwierdzenie Planów 

Pracy na 2020 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji 

Edukacji, Kultury    i Sportu,  Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów. 

8.  Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Przeciwdziałania  Narkomanii ( projekty uchwał nr 5 i  6 z 03.12.2019 r). 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projekt uchwały nr 7-zmieniająca uchwałę NR XXVII/306/2009  Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania,  określenia wysokości stawek   i sposobu 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefie płatnego 

parkowania na  terenie  miasta Krapkowic (projekt uchwały z 03.12.2019 r.), 

b) projekt uchwały nr 8 w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt   uchwały                 

z  04.12.2019 r.),   

c) projekt uchwały nr 9 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole (projekt uchwały                         

z  05.12.2019 r.), 

d)projekt uchwały nr 10 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt 

uchwały  z  14.11.2019 r.), 

e) projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia : „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020” (projekt 

uchwały   z  28.11.2019 r.), 

f) projekt uchwały nr 12 w sprawie  przyjęcia „Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski  na lata 2018-

2025”(projekt uchwały z  04.12.2019 r.), 

g) projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt 

uchwały  z  03.12.2019 r.), 

h) projekt uchwały nr 14 w sprawie   określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania    i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (projekt uchwały              

z  03.12. 2019r.), 

i) projekt uchwały nr 15 w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na 

terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  03.12.2019 r.), 
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j) projekt uchwały nr 16 w sprawie  zmiany uchwały nr X/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 

2011  r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach (projekt uchwały                                  

z 04.12.2019 r.), 

k) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały nr X/108/2019 RM z dnia 22 sierpnia 2019 r.          

w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej              

w gminnych jednostkach pasażerskich  (projekt  uchwały z  03.12.2019 r.), 

l) projekt uchwały nr 18 w sprawie  potrzeby ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego 

(projekt uchwały z 05.12.2019 r.), 

m) projekt uchwały nr 19 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. podniesienia wysokości dotacji celowej 

dla żłobków (projekt uchwały z  05.12.2019 r.). 

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie 

międzysesyjnym. 

11.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

12.Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XIII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej   Pan Arnold Joszko, obejmując jej 

przewodniczenie .  

Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja 

Kasiurę, kierownictwo oraz  naczelników umig, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących udział w obradach . 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji uczestniczy 20 

radnych (stan rady- 21 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 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych           

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych- klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad.  

Przewodniczący Rady Pan Joszko zgłosił autopoprawkę  do projektu uchwały nr 4 w sprawie Planu 

Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok- autopoprawka przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Burmistrz Pan Kasiura zgłosił, po komisjach, autopoprawki do projektów uchwał: nr 1 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok- autopoprawka przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych;      

w sprawie uchwalenia wpf- autopoprawka przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych; nr 8                

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019- autopoprawka przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych.  

jak również wprowadzenie do porządku obrad: projektu nr 20 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa  w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2019/2020 . 

Porządek obrad ze zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 21.11.2019 r. był do wglądu w  Biurze  Rady,  

na stronie  internetowej,  na  sali  przed  Sesją Rady.  

Protokół przyjęto jednogłośnie - głosowało 20 radnych. 

Ad.2.  

       Sprawozdanie z działalności w okresie od 21 listopada 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. 

przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura      

-28.11.2019r-  Hala Sportowa w Otmęcie- III Halowy Turniej Osób Niepełnosprawnych (z woj. 

opolskiego)- organizowany przez WTZ w Krapkowicach 

-29.11.2019r-Namysłów- odebranie nagrody za II miejsce w rankingu szkół sportowych woj. 

opolskiego- nagroda dla PSP nr 5 w Krapkowicach, 

-30.11.2019r- Żużela- festyn przedadwentowy i oddanie do użytku „Placu Wiejskiego”, sfinansowanego 

ze środków lokalnej grupy działania Góra Św. Anny oraz ze środków gminnych, 

- 04.12.2019r-  obchody „barbórkowe” w Filharmonii Opolskiej-  uczestniczenie w obchodach ze 

względu na zatrudnienie w Górażdżach  dość znaczącej liczby mieszkańców Krapkowic, 

-05.12.2019r. Steblów- jak co roku spotkanie z seniorami w ramach „Mikołajek”- uczestniczyło ponad 

100 osób, 
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05.12.2019r-KDK- spotkanie przedstawicieli samorządu wojewódzkiego z sołtysami z powiatu 

krapkowickiego nt. Marszałkowskiej Inicjatywy  Sołeckiej- nowe możliwości wsparcia finansowego 

sołectw- 5 tys.zł. na dowolne zadanie- konieczny wkład gminy w kwocie 1000 zł.-nie ma takiego 

zabezpieczenia w budżecie, gdyż inicjatywa ta weszła po uchwaleniu budżetu-jeżeli w trakcie roku 

będzie zainteresowanie sołectw tą inicjatywą, należy dokonać zmiany budżetu, zabezpieczając stosowne 

kwoty ze strony gminy, 

-07.12.2019r- KDK-Uniwersytet III Wieku- spotkanie przedświąteczne- pond 100 osób aktywnych, 

rozwijających swoje umiejętności, 

-10.12.2019r- Kórnica- po raz kolejny wieczerza wigilijna z seniorami, 

-15.12.2019r- zakończono projekt Arte Disabled  w ŚDS – projekt realizowany od kwietnia br. ze 

środków rządowych- projekt zakładał .integrację wielopokoleniową, artystyczne warsztaty                      

w galerii, imprezy, wyjazdy, przedstawienia teatralne, wystawę prac, wszystko realizowane przez 

uczestników  ŚDS, 

-14.12.2019r- Steblowski Weihnachsfeier organizowany przez Radę Sołecka, występy artystyczne, 

garmażerska, 

-16.12.2019r- oddanie do użytku części ulicy Opolskiej, po przebudowie nawierzchni drogi z częścią 

chodnika, od torów kolejowych w kier.firmy Metssa Tisue-300 tys. dofinansowanie gminy,40 tys. 

powiatu-całość zadania 2 mln.zł., 

-18.12.2019r- Wigilia organizowana przez OPS i ŚDS, 

-19.12.2019r-czteodniowy Jarmark Bożonarodzeniowy,wspólny z Gminą Gogolin-występy artystów 

lokalnych, rękodzieło lokalnych artystów, garmażerka, wiele innych atrakcji przedświątecznych, 

-zakończono przebudowę ulicy Polnej, budowę drogi Steblów-Nowy Młyn ze środków ochrony 

gruntów rolnych- rozliczenie nastąpi w 2020 roku; kończy się montaż trzech dodatkowych kamer 

monitoringowych- ul. Górna- Ks.Koziołka, Przybrzeżna- parking oraz Azalii-Wrzosów- straż miejska 

posiada już dostęp do 10 kamer monitoringowych; kończy się montaż oświetlenia przejść dla pieszych  

z programu ”Solidarni” realizowanego ze środków rządowych- Kilińskiego,Żeromskiego i 3 Maja (przy 

cmentarzu); na przełomie listopada/grudnia nastąpiły zmiany w kierownictwie Spółki Delfin-rada 

Nadzorcza Spółki w dniu 30.11.2019r.odwołała ze stanowiska prezesa spółki Pana Broja, a w dniu 

03.12.2019r.powołała z dniem 01.01.2020r. na to stanowisko Pana Harafa- Pan Haraf w związku            

z wyborem złożył rezygnację ze stanowiska zastępcy burmistrza Krapkowic ; zaproszenie na Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tradycyjnie organizowanej w gminie przez KDK w dniu 12.01.2020r.; 

Koncert Noworoczny w KDK w dniu 19.01.2020r.; dnia 25.01.2020r. Bal Karnawałowy w Gogolinie- 

obie imprezy  organizowane  wspólnie przez obie gminy, rozpoczęło się głosowanie nt. lokalizacji 

nowego cmentarza, w przyjętej formule jak do zadań budżetu obywatelskiego, w formie papierowej       

i elektronicznej ; zakończyło się głosowanie na zadania do budżetu obywatelskiego: w mieście 

zagłosowano na dwa zadania duże-park ekologiczny przy PSP nr 5 i doposażenie parku edukacyjno-

zabawowego na działce nr 24/6, a na terenie wiejskim Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej 

architektury i infrastruktury- z zadań małych w mieście rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 5                    

i doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ul. Górnej, a na terenie wiejskim Doposażenie 

siłowni zewnętrznej  Rogów Opolski- wszystkie wybrane zadania będą realizowane w 2020 roku. 

Zgłoszono kilka pytań 

Radny Pan Małkiewicz- czy w radzie nadzorczej spółki Delfin nastąpiły zmiany osobowe? jeżeli tak, 

czy to osoby z odpowiednimi uprawnieniami, doświadczeniem, kwalifikacjami odpowiednimi. 

Burmistrz Pan Kasiura- tak, skład rady nadzorczej uzupełniono o osobę Pana Arnolda Donitzę- w/w 

posiada ukończony kurs do zasiadania w radzie nadzorczej, ma uprawnienia, przepisy nie precyzują 

dokładnie jakie kwalifikacje miałaby mieć osoba powołana w skład rady nadzorczej. 

Radny Pan Brzozowski- na jakim etapie są prace na placu budowy mostu kolejowego 

Burmistrz Pan Kasiura-firma po przejęciu placu budowy mostu kolejowego bardzo szybko przystąpiła 

do prac –przerób jest większy niż zakładano pierwotnie, zwiększona została kwota do zapłacenia firmie 
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za roboty  w tym roku do ponad 2 mln zł. (miało być 1 mln.)-firma chce jak najszybciej zakończyć 

budowę, nawet przed końcem 2020 roku, nie tak jak planowano przed końcem 2021 roku. 

radny Pan Małkiewicz- zakończył się proces sądowy w sprawie, która rozpoczęła się na zwołanej przeze 

mnie, jako przewodniczący rady, sesji nadzwyczajnej, -jakie rozstrzygnięcia, jakie postanowienia          

w danej sprawie ? 

Burmistrz Pan Kasiura-  wyrok w tej sprawie  nie jest prawomocny i póki co nie będzie komentarza. 

radny Pan Misiewicz-czy po złożeniu przez Pana Harafa rezygnacji ze stanowiska zastępcy burmistrza 

pozostanie jeden zastępca czy będzie uzupełnienie? 

Burmistrz Pan Kasiura- będzie uzupełnienie o I zastępcę burmistrza- będzie powołany.  

Sprawozdanie Burmistrza przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.3.         

    Zapytania i interpelacje radnych  nie związane  z tematami  obrad-  odpowiedzi  w pkt. 10  

porządku obrad. 

Nie zgłoszono. 

Ad.4. 

   Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice  na 2020 rok (projekty uchwał nr 1 i 2  z  04.12.2019 r.). 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- stwierdził, że projekt budżetu gminy na 2020 rok Burmistrz 

Krapkowic przedłożył do RIO w Opolu i radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach  w ustawowym  

terminie- do 15 listopada  2020 r.-   

Wiceprzewodniczący Rady Pan Żyłka przedstawił radnym opinię Składu Orzekającego RIO w Opolu       

z dnia 11 grudnia 2019 roku: o przedłożonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały 

budżetowej Gminy  Krapkowice na 2020 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Krajka przedstawił opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej . 

Radni, projekt budżetu na 2020 rok analizowali szczegółowo na wszystkich komisjach  w dniach 16, 17 

i 18 grudnia 2019 r., przed Sesją Rady- wszystkie komisje pozytywnie oceniły projekt budżetu na 2020 

rok. 

Skarbnik Miasta Pan Patej omówił uwagi Składu Orzekającego RIO do przedłożonego projektu uchwały 

budżetowej gminy na 2020 rok, omówił autopoprawki do projektu uchwały nr 1 i nr 2. 

Radny Pan Brzozowski- do autopoprawki  do projektu nr 1- dlaczego zabrano 20 tyś.zł. Ochotniczym 

Strażom Pożarnym- dla nich to bardzo duża kwota,wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców, 

społecznie. 

Pan Patej- należało znaleźć 500 tys.zł.na program TAURON- ta kwota raczej nie będzie w całości 

skonsumowana, a pieniądze które zostaną  wrócą do OSP- na dzień dzisiejszy OSP są dość dobrze 

dofinansowane jak również posiadają odpowiedni sprzęt. 

Burmistrz Pan Kasiura- nadal wracamy z dyskusją na sesje, nie dyskutujemy na komisjach, a przecież 

nie tak dawno, przed sesją odbyły się posiedzenia komisji- projekt budżetu jest tak skonstruowany aby 

każdy wydział, jednostka miały raczej w miarę wystarczające kwoty na wydatki- faktem jest,że nie 

zapewniono wydziałom, jednostkom takich pieniędzy o jakie wnioskowali-w ciągu roku na pewno 

będzie możliwość dokonywania korekt-budżet na 2020 jest ”rekordowy”, będzie dość trudny do 

wykonania, najwięcej środków pochłania oświata- niby wykazywane są wyższe subwencje oświatowe , 

ale one nie doganiają wzrastających wydatków w oświacie i sfinansowanie oświaty  powinno być 

wydyskutowane i uzgodnione na szczeblu krajowym – następna trudna sprawa to wzrastające koszty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie kiedyś mogliśmy „dokładać” z środków własnych, 

dzisiaj już nie –to należy też zbilansować aby nie było zagrożenia, że trzeba będzie „zabierać „ z innych 

zadań-realizowana droga inwestycja-przebudowa mostu kolejowego- z środków własnych 10 mln.,         

z pozyskanych środków europejskich-5mln.,z środków starostwa powiatowego  5mln.-jeżeli chodzi         

o OSP, to żadna jednostka nigdy nie została bez pomocy, jeżeli zajdzie potrzeba to pieniądze dla OSP 

znajdą się ,przecież to są nasze gminne OSP. 
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Przewodniczący obrad Pan Joszko- ile by nie było środków, to potrzeby zawsze są większe, myślę 

jednak że w ciągu nowego roku środki dla OSP zostaną uzupełnione, przynajmniej do poziomu roku 

2019,niektóre jednostki mają zaplanowane remonty remiz strażackich, kolejna, po Rogowie Opolskim 

to OSP Żywocie. 

Przewodniczący obrad  przedstawił autopoprawkę: do projektu nr 1, którą przegłosowano 19 głosami 

”za’ i 1 głosie przeciwko-głosowało 20 radnych. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok            

z przegłosowaną autopoprawką przegłosowano 19 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym- głosowało 

20 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/152/2019;  

-autopoprawkę do projektu nr 2 w spr.wpf- przegłosowano 20 głosami „za”-głosowało 20 radnych- 

przewodniczący rady odczytał opinię Składu Orzekającego RIO w Opolu  z dnia 11 grudnia 2019 roku: 

o przedłożonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 

lata 2020-2033- 

-projekt  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką przegłosowano 19 

głosami- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/153/2019 . 

Burmistrz Pan Kasiura- podziękował za poparcie  budżetu- budżet ambitny i trudny w realizacji, ale 

zadeklarował ze będzie jak najlepiej realizowany, środki wydawane będą zgodnie z prawem, będą 

czynione starania w kierunku pozyskiwania jak najwięcej środków aby móc realizować zadania             

w budżecie- będziemy czynić wszelkie działania aby dzisiaj przyjęty budżet był sprawnie realizowany. 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie. 

Sale obrad opuścił radny Pan Józef Brzozowski. Na sali obrad 19 radnych. 

Ad.5.  

   Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej       

w 2019 roku  (projekt uchwały nr 3 z  09.12.2019 r.). 

Sprawozdanie przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Warzecha.         

Sprawozdanie w wyniku głosowania- przyjęto jednomyślne- głosowało 19 radnych UCHWAŁA Nr 

XIII/154/2019 

Ad.6. 

   Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2020 rok 

(projekt uchwały nr 4 z  09.12.2019 r.). 

-autopoprawkę do projektu nr 4- przegłosowano jednomyślne –głosowało 19 radnych  

- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/155/2019  

Ad.7. 

    Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2019 roku oraz zatwierdzenie 

Planów Pracy na 2020 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Komisji Edukacji, Kultury    i Sportu,  Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i 

Finansów. 

Sprawozdania z działalności  komisji rady za 2019 rok przedstawili kolejno (w załączeniu do 

protokołu): 

1) Pan Dariusz Kandziora- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; 

2) Pani Maria Karwecka  - przewodnicząca  Komisji Spraw Społecznych; 

3) Pan Werner Koppe     - przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów. 

4) Pan Bernard Friedla   - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodniczący komisji podziękowali za dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, 

spółkami gmin., z wydz. umig. , biuru rady za dobrą organizację pracy radnych. 

Wszystkie sprawozdania w załączeniu do protokołu, przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej 

wiadomości- do protokołu.  

Plany pracy na 2020 rok  kolejno przedstawili:  
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1) przewodniczący rady Pan Joszko-  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu  plan pracy 

rady na 2020 rok, ze  zmianą terminu sesji RM w miesiącu styczniu 2020 r. z 16 stycznia  na 9 stycznia 

2020 r.,  

2) przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Dariusz Kandziora -  przyjęto do 

zatwierdzającej wiadomości- do protokołu,   

3) przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Maria Krawecka - przyjęto do zatwierdzającej 

wiadomości-do protokołu, ze zmianą wprowadzenia do lutowego posiedzenia komisji tematu pn. 

Informacja nt. cmentarzy komunalnych w Krapkowicach-dot. ilości miejsc grzebalnych, opłat za 

przedłużenie dzierżawy, 

4) przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Pan Werner Koppe- przyjęto do zatwierdzającej 

wiadomości- do protokołu z wprowadzoną zmianą tematu w m- cu czerwcu tj. Informacja                         

o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych na projekty realizowane przez gminę Krapkowice, 

5) przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Bernard Friedla- przyjęto do zatwierdzającej 

wiadomości- do protokołu.  

Ad.8.   

     Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii ( projekty uchwał nr 5 i  6 z 03.12.2019 r) 

Projekty uchwały poddane pod głosowanie : 

-projekt uchwały nr 5 w spr. zatwierdzenia Programu Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XIII/156/2019;  
-projekt uchwały nr 6 w spr.. zatwierdzenia Programu Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii- 

uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/157/2019.  

Ad.9. 

   Podjęcie uchwał w sprawie 

    Przewodniczący obrad przedstawił pakiet projektów uchwał, które zostały odczytane i kolejno 

poddane pod głosowanie- przed sesją projekty uchwał omówiono szczegółowo na posiedzeniach 

komisji resortowych rady w dniach 16,17 i 18 grudnia 2019 r.: 

a) projekt uchwały nr 7- w sprawie zmiany  uchwały NR XXVII/306/2009  Rady Miejskiej z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania,  określenia wysokości stawek                

i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefie 

płatnego parkowania na  terenie  miasta Krapkowic - uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 

radnych- UCHWAŁA Nr XIII/158/2019  

b) projekt uchwały nr 8 w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok - uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/159/2019 

c) projekt uchwały nr 9 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole - uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/160/2019  

d) projekt uchwały nr 10 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości                 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/161/2019  

e)projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia : „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020”                 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/162/2019  

f)  projekt uchwały nr 12 w sprawie  przyjęcia „Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski  na lata 2018-

2025”(- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/163/2019  

g) projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą - 

uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/164/2019  

h) ) projekt uchwały nr 14 w sprawie   określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie - uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/165/2019  
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i) projekt uchwały nr 15 w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na 

terenie Gminy Krapkowice - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XIII/166/2019  

Salę obrad opuścił radny Pan Andrzej Warzecha. 

j) projekt uchwały nr 16 w sprawie  zmiany uchwały nr X/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 

2011  r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach- uchwała                

z autopoprawką przeszła jednomyślnie - głosowało 18 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/167/2019  

k) ) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały nr X/108/2019 RM z dnia 22 sierpnia 2019 r.       

w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej              

w gminnych jednostkach pasażerskich  uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 18 radnych- 

UCHWAŁA Nr XIII/168/2019  
Na salę obrad wrócił radny Pan Warzecha. 

l) projekt uchwały nr 18 w sprawie  potrzeby ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego   

radny Pan Friedla- wnioskuje o nie procedowanie tego projektu-  sondaż w sprawie lokalizacji 

cmentarza będzie przeprowadzony- ustalona forma i termin sondażu-głosowanie stało się faktem-           

w m-cu lutym przystąpić do wyznaczenia lokalizacji pod cmentarz. 

Radny Pan Żyłka- na komisjach projekt zaakceptowano pod głosowanie na dzisiejszej sesji-dlaczego 

dzisiaj miałoby być zmienione stanowisko odnośnie procedowania uchwały. 

Radny Pan Małkiewicz- od początku byliśmy wnioskodawcą przeprowadzenia sondażu-uchwała jest 

zakończeniem dyskusji i przeprowadzeniem tego sondażu-uchwała jest „czystą”formalnością. 

Radny Pan Mazurek wnioskował o 5 min. przerwy w obradach wniosek zaakceptowany. 

Po przerwie. 

Przystąpiono do procedowania projektu uchwały w sprawie potrzeby ustalenia lokalizacji nowego 

cmentarza-uchwała przeszła głosami: 10”za”,8”przeciw”,1”wstrzymujący”-głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XIII/169/2019  
m) projekt uchwały nr 19 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. podniesienia wysokości dotacji celowej 

dla żłobków- 

radny Pan Małkiewicz- dyr. żłobków oczekują konkretnej odpowiedzi tj. przyznania dofinansowania                    

w konkretnej kwocie- ta odpowiedź na petycje dyrektorów nie będzie  satysfakcjonować- na początku 

roku należałoby już znaleźć w budżecie kwoty dofinansowujące ich działalność- nie mając własnych 

żłobków, gminie opłaca się  ich dofinansowywanie. 

Burmistrz Pan Kasiura- petycja jest zasadna, tematem zajmiemy się na komisjach i rozważymy 

dofinansowanie, gdy tylko jakieś pieniądze wygospodarujemy -przyjęto budżet i należy  ”nowelizować 

„  budżet tak ,aby był bezpieczny”- 

uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XIII/170/2019  

n) projektu nr 20 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Krapkowice na rok 

szkolny 2019/2020- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XIII/171/2019  

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w 

okresie międzysesyjnym. 

Nie zgłoszono w pkt. porządku obrad. 

11.Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- zasugerował przyjęcie do zatwierdzającej wiadomości wniosek          

z komisji rady  w sprawie odstąpienia od utworzenia programu umożliwiającego udzielenie bonifikaty 

przy zakupie działek budowlanych- wniosek przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

-wniosek radnej Pani Karweckiej- procedowanie na sesji lutowej dwóch projektów uchwał:1) w sprawie 

lokalizacji cmentarza przy ul. Wrzosów, 2) w sprawie lokalizacji przy ul. Limanowskiego 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- po zakończeniu sondażu, powinien być przygotowany jeden projekt  

w którym wybieramy jedną lokalizację. 
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Radna Pani Karwecka wycofała wniosek- podziękowała w swoim i mieszkańców imieniu za pięknie 

oświetlone świątecznie miasto. 

Radny Pan Thiel- podziękował wszystkim, szczególnie  radnym, mieszkańcom Krapkowic za 

głosowanie na zadanie do budżetu obywatelskiego .  

Burmistrz Pan Kasiura- podziękowania  dla radnych, pracowników umig, jednostek organ., spółek 

gminnych za cały rok dobrej współpracy, szczególne podziękowania dla Pan Romualda Harafa, jednego 

z grona najbardziej zaufanych pracowników,  za dobrą długoletnią pracę, zawsze pomocną radę, który 

przechodzi na stanowisko prezesa spółki „Delfin”, podziękowania dla Pana Arnolda Joszko, za dobrą 

pracę na rzecz rady, za współpracę, za duże zaangażowanie w radzie, składając mu propozycję obcięcia 

stanowiska I zastępcy burmistrza- życzenia świąteczne i noworoczne. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko-propozycję  przyjęcia stanowiska I zastępcy burmistrza rozważyłem   

i przyjąłem, traktując to jako kontynuację pracy na rzecz społeczności lokalnej, przyjmując dość duże 

powierzone obowiązki, ale obiecując jednocześnie piastować to stanowisko godnie- aby móc objąć to 

stanowisko zrzekłem się wykonywania mandatu radnego- podziękowania za 12 miesięcy bardzo 

rzetelnej. merytorycznej współpracy sprawując funkcję przewodniczącego rady, nadal chcąc utrzymać  

tą dotychczasową, dobrą współpracę , tylko z innej perspektywy, podziękowania również  dla mediów  

za rzeczywiste przedstawianie faktów- podziękowania za współpracę pracownikom gminy, 

podziękowania za rzetelną, pomocną i miłą współpracę Paniom z Biura RM- życzenia świąteczne            

i noworoczne , obfitujące w wiele dobroci i sukcesów na niwie osobistej i zawodowej. 

Radny Pan Małkiewicz- podziękowania dla I zastępcy burmistrza Pana Harafa za lata pracy                    

w samorządzie, za dobrą współpracę, pomimo czasami odrębnych zdań, za cenną wiedzę o gminie 

Krapkowice, życząc sukcesów na nowym stanowisku, Panu Joszko również sukcesów w wypełnianiu 

powierzonej funkcji  I zastępcy burmistrza, obu Panom sukcesów na objętych stanowiskach. 

Pan Romuald Haraf- podziękowania za dotychczasową, długoletnią dobrą współpracę, za dobre słowa 

burmistrza i radnego Małkiewicza- życzenia świąteczne i noworoczne. 

Radna Pani Karwecka- podziękowania Panu Joszko i Panu Harafowi za dotychczasową współpracę, 

gratulacje  awansów. 

12.Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                                Arnold Joszko 


