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Protokół Nr XV/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 27 lutego 2020 r. 

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe. 

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

Prudnicka 7. 

Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1640 

W obradach uczestniczyło ponad 50 osób.  

Otwarcia XV Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bernard Friedla, 

obejmując jej przewodniczenie . 

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 obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 

Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo umig, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, prezesów spółek, sołtysów poszczególnych sołectw, wszystkich biorących 

udział w obradach rady. 

Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Jerzego Roszkowiaka, radnego dwóch kadencji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

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

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

podejmowania prawomocnych decyzji. Protokół  z sesji  rady z dnia 09.01.2020 r. był do 

wglądu w biurze rady, na sesji rady, opublikowane  w BIP, na stronie umig- do protokołu nie 

wniesiono uwag- przyjęto do zatwierdzającej wiadomości-  do protokołu. 

Porządek obrad: 

   1.  Otwarcie  XV  Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

   2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 

09.01.2020 r. do 27.02.2020 r. 

   3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.10 

porządku obrad. 

   4.  Sprawozdania  z  realizacji programów gminnych:  Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie,  

Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny. 

   5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2020 rok. 

   6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym 

zasobem nieruchomości. 

   7.  Informacja  z  realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

   8.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 

oświatowych do Akcji „Zima” 

   9.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 

listopada 2018 r w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki             

i Finansów (projekt uchwały nr 1 z 10.02.2020 r.);   
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b) zmieniająca uchwałę nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 

listopada 2018 r w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Krapkowicach  (projekt uchwały nr 2   z 10.02.2020 r.); 

c) zmieniająca  uchwałę nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji i  wyboru przewodniczącego (projekt  uchwały nr 3 z 10.02.2020 r.); 

d) zmieniająca uchwałę  nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 

listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw 

Społecznych (projekt uchwały nr 4   z 10.02.2020 r.); 

e)  w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości 

Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 (projekt 

uchwały nr 5 z 31.01.2020 r.); 

f) w sprawie ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego (projekt uchwały 

nr 6 z 31.01.2020 r.); 

g)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki w Krapkowicach (projekt 

uchwały nr 7 z 31.01.2020 r.); 

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały 8               

z  12.02.2020 r.); 
i) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 9                    

z 12.02.2020 r.); 

j) w sprawie  emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały nr 10  z  12.02.2020r) 

k) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały nr11  z  11.02.2020r) 

l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt  

uchwały nr 12 z  05.12.2019 r.); 
m) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                 

z wnioskiem   o zniesienie nazwy osady Agnieszczyn (projekt uchwały nr 13        

z 24.12.2019 r.); 
n) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze 

przetargu (projekt uchwały nr 14 z 28.01.2020 r.); 

o) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 15              

z 04.02.2020 r.); 
p) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dotychczasowemu 

najemcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

(projekt uchwały nr 16 z 06.02.2020 r.); 
q) w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy (projekt 

uchwały nr 17 z 12.02.2020 r.); 
r) w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę                       

w Aglomeracji Opolskiej” (projekt uchwały nr 18 z  11.02.2020 r.); 

s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt uchwały nr 19             

z  11.02.2020 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 XV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
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Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura  wnioskował  o  wprowadzenie  autopoprawek do:  

-projektu nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki  w Krapkowicach- 
rok-autopoprawkę przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych;   

-projektu nr 8  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok -autopoprawkę 

przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych;  
-projektu nr 10  w sprawie  emisji obligacji komunalnych -autopoprawkę przyjęto 

jednomyślnie-głosowało 21 radnych; 

-projektu nr 17  w sprawie  określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy-  

Radny Pan Małkiewicz- wnioskuję o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały, gdyż 

dzisiaj podjęcie takiej uchwały nic nie wnosi do raportu-był to mój wniosek, ale to do 

wprowadzenia wcześniej, wówczas gdy raport był tworzony, po raz pierwszy. 

Radny Pan Żyłka- dla przypomnienia, na komisji, gdzie dość długo dyskutowano nad tym 

projektem uchwały, większość radnych  była za wprowadzeniem do porządku obrad- dzisiaj 

stanowisko zmieniamy? 

Przewodniczący obrad Pan Friedla- wniosek Pana Małkiewicza jest dalej idący i powinien 

być poddany pod głosowanie-  

wniosek poddany pod głosowanie : 13 radnych głosowało za wycofaniem projektu uchwały,   

3 przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu- głosowało 21 radnych- projekt uchwały wycofano      

z porządku obrad- 

-projektu nr 19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce-autopoprawkę 

przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych  usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usług- projekt uchwały wprowadzono jednomyślnie do porządku obrad- głosowało 

21 radnych. 

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 21 radnych. 

Ad.2.  

    Sprawozdanie z działalności w okresie od 09.01.2020 r. przedstawił Burmistrz 

Krapkowic Pan Andrzej Kasiura- 

12.01.2020r- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej w KDK (KDK koordynatorem)-zebrano 

77.455,46 zł.,więcej niż w poprzednim roku- tym razem nie było światełek do nieba, ale było 

ognisko i „sztuczne ogniki” 

13.01.2020r- rozdane stypendia sportowe dla młodych sportowców i trenerów 

17.01.2020 r- Walne Zebranie  OSP w Żywocicach 

19.01.2020r. Koncert Noworoczny w KDK- zorganizowany wspólnie z Gminą Gogolin-

ciekawy  repertuar –piosenki Elvisa Presleya i Franka Sinatry  

21.01.2020r-spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim nt. strategii rozwoju województwa 

opolskiego na lata 2021-2027 

26.01.2020r.-obchody rocznicy Tragedii Górnośląskiej- msza św.,złożenie wieńców                 

i kwiatów 

26.01.2020r- Halowa Liga na Delfinie- młodzieżowe rozgrywki z udziałem 16 klubów             

z województwa opolskiego 

27.01.2020r-w KDK Marszałkowska Inicjatywa Sołecka ze wsparciem finansowym 5 tys. zł     

i 1 tys.zł ze strony gminy na sołectwo- 3 letni program-w tym roku zgłoszono sołectwa: 

Nowy Dwór Prudnicki, Żużela, Ściborowice- zarząd wojewódzki przyjął uchwałę                    

o wsparciu finansowym zgłoszonych sołectw-burmistrz wręczył sołtysowi Gwoździc Panu 
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Arturowi Thiel list gratulacyjny od marszałka województwa- ze względu na nieobecność na 

sesji, pozostałym sołtysom listy gratulacyjne zostaną wręczone w późniejszym czasie  

31.01.2020r- spotkanie robocze z Zarządem Dróg Wojewódzkich  nt. przebudowy ulicy  

Opolskiej w Krapkowicach –w 2020 roku do przerobu 1 mln-na ukończeniu korekta 

dokumentacji-w maju br. ogłoszenie przez ZDW przetargu na wykonanie przebudowy ulicy 

od Poczty do torów kolejowych (do wykonanego już odcinka drogi) 

31.01.2020r-podpisanie umowy z Pracownią MOSTOPOL na doradztwo techniczne do 

opracowaniu dokumentacji niezbędnej na most południowy- biuro pomoże napisać dobrą 

specyfikację- dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego- do końca kwietnia br. 

przetarg na firmę, która poprowadzi prace nad opracowaniem całej  dokumentacji na budowę 

mostu południowego w Krapkowicach 

01.02.2020r-  Walne Zebranie OSP Żużela 

05.02.2020r-odprawa roczna w Powiatowej Komendzie Policji-wyniki komendy dostrzeżone 

w województwie i ocenione wysoko 

05.02.2020r- otwarcie Klubu Seniorów w Kórnicy- gmina użycza budynek, towarzystwo 

społeczno- kulturalne Niemców na Opolszczyźnie ponosi koszty zw. z utrzymaniem budynku 

06.02.2020r- podsumowanie powiatowego doradztwa rolniczego z udziałem wszystkich 

organizacji działających w sprawy gospodarki rolnej 

06.02.2020r-podpisanie przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z 42 gminami  

w sprawie projektu wdrożenia systemu  zarządzania jakością powietrza w województwie 

opolskim, który będzie aplikowany o wsparcie bezpośrednio do UE- projekt w szerszej 

formule,  oprócz samorządów gminnych politechnika opolska i ministerstwo środowiska 

6-7.02.2020r- X Forum Gospodarcze, w formule 2 dniowej, zorganizowane przez dwa 

samorządy: Krapkowice i Gogolin- spotkanie z przedsiębiorcami, przedstawicielami 

Ekonomicznej Strefy Katowickiej, wymiana doświadczeń w poszukiwaniu najlepszych 

rozwiązań, wysłuchanie analitycznych opinii specjalistów, przedstawienie realizowanych            

i planowanych zadań inwestycyjnych przez obie gminy 

08.02.2020r- Walne Zebranie OSP Kórnica 

14.02.2020r- spotkanie robocze z Starostą Lipova-lazne w Czechach nt. realizacji wspólnych 

projektów transgranicznych z udziałem środków pozyskiwanych poprzez Euroregion 

Pradziad, ustalenia kolejnych projektów dot. integracji mieszkańców obu miast i promocji 

gmin i ich walorów po obu stronach granicy  

24.02.2020r-spotkanie Powiatowego Zarządzania Kryzysowego w sprawie ogniska grypy 

występującego w Kędzierzynie- Koźlu, obejmującego częściowo Gminę Zdzieszowice-

przekazano zalecenia, informacje, jak należy chronić się przed rozprzestrzenianiem się grypy 

24.02.2020r- spotkanie robocze z Burmistrzami Gmin Zdzieszowice i Gogolin oraz Wójtem 

Gminy Walce nt. Planu Integracji Publicznego Transportu Zborowego na terenie Aglomeracji 

Opolskiej- dokument będzie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Aglomeracji 

Opolskiej- to podstawa do dalszych rozmów i wcielania tego dokumentu w życie- 

Aglomeracja Opolska planuje w najbliższym czasie  większe spotkanie z przedsiębiorcami 

zajmującymi się przewozem, marszałkiem województwa, starostą opolskim, starostą 

krapkowickim, aby plan połączeń optymalizować, ze wsparciem pieniędzy rządowych  

Dzisiaj pożegnaliśmy  śp.Jerzego Roszkowiaka, byłego radnego, byłego v-ce kuratora oświaty 

i dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Zdzieszowicach, brata śp. Andrzeja Roszkowiaka, 

pierwszego burmistrza wybranego w wolnych wyborach. 

Postęp prac na moście kolejowym „szybki”-zabetonowano już 3 z 4  konstrukcji stalowych, 

czwarta konstrukcja jest w trakcie realizacji ,jutro nastąpi zabetonowanie płyty nośnej- 

zaangażowanie robót opiewa na kwotę 5 mln160 tys.zł.-w lutym wpłynęła faktura na kwotę    

1 mln.200 tys.zł.- na koniec lutego zaangażowanie 6mln.360 tys.zł. tj.35% całego kosztu 

mostu- to wiąże się z przedstawieniem dzisiaj projektu uchwały  w sprawie emisji obligacji 
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komunalnych i to wiąże się z przedstawieniem dzisiaj projektu uchwały o emisji obligacji 

komunalnych- zwróciłem się również do starosty o przekazanie  szybciej niż przewiduje 

umowa, zadeklarowanej na most kwoty 4 mln.zł.-temp robót szybkie, inwestor planuje oddać 

do użytku inwestycję na przełomie III/IV kw., a nie tak jak planowano w I kw.2021 r.-

sprawnie odbywa się zbieranie deklaracji na  odbiór odpadów komunalnych na wioskach, 

dzięki zaangażowaniu sołtysów-ponad 70% zebranych deklaracji-w mieście dość opornie 

tj.35% deklaracji, pomimo, że ogłoszono zbieranie i pomoc  w KDK, bibliotece,                     

w umig, poprzez stronę internetową -do końca lutego br. planujemy, że deklaracje będą 

zebrane w 100%, dlatego też proszę mobilizowanie mieszkańców do składania takich 

deklaracji -gmina przystąpiła do II etapu Funduszu Norweskiego- „Rozwój Lokalny”- gmina 

znalazła się w gronie 54 miast- aktualnie odbywają się różne spotkania, aby zdiagnozować 

sytuację, przygotować strategię zmian na  terenie naszej gminy i zakończyć etapem diagnozy 

i napisaniem programu lokalnej rewitalizacji, w maju program trafi  do Ministerstwa 

Rozwoju-tu nastąpi ocena programu i wytypowanie 15 miast do otrzymania grantu w wys.10 

tyś. euro na rewitalizację miast na lata 2021-2023,- wybory samorządowe ogłoszone               

w Ozimku ( po śmierci byłego burmistrza) zakończyły się wygraną Pana Mirosława 

Wieszołka, który zaproponował objęcie stanowiska zastępcy burmistrza Panu Andrzejowi 

Brzezina, a ten wyraził zgodę- w ślad za tym wpłynęło do mnie pismo od burmistrza Ozimka 

o przeniesienie Pana Brzeziny za porozumieniem stron-zaakceptowałem to i od 1 kwietnia br. 

Pan Brzezina przejdzie do Ozimka- na miejsce Pana Brzeziny nie będzie powoływany II 

zastępca-życzenia satysfakcji z nowej pracy dla Pana Brzeziny-podziękowania za 7 lat pracy 

w umig Krapkowice, za wprowadzenie dobrych inicjatyw w naszej gminie. 

W dyskusji nad złożonym sprawozdaniem  głos zabrali: radni Pan Małkiewicz, Pan 

Misiewicz, burmistrz Pan Kasiura, zastępca burmistrza Pan Brzezina-pytania dot. organizacji 

Forum Gospodarczego, emisji obligacji komunalnych, zawarcia umów z biurem projektowym 

Mostopol, spotkań ze starostą krapkowickim nt. przyśpieszenia uruchomienia na most 

zadeklarowanych 4 mln.zł. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krapkowic w okresie międzysesyjnym tj. od 

09.01.2020 r. radni przyjęli do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.3.  

    Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.9 

porządku obrad. 

Radna Pani Dziuk- w roku 2019 wycięto 47 szt. na terenie gminy i nie nasadzono ani jednego 

drzewa, jakie są plany w tym kierunku na 2020 rok; czy gmina ponownie weźmie udział         

w konkursie Podwórko Nivea. 

Radna Pani Karwecka- po rewitalizacji mostu kolejowego należy zastanowić się nad zmianą 

ruchu drogowego (droga zjazdowa z mostu (po rewitalizacji) w kierunku ul. Kilińskiego do 

ul.3 Maja, albo rozpatrzyć wykonanie ronda na skrzyżowaniu , w miejsce „buta”; rozpatrzyć 

po rewitalizacji mostu (wcześniej przed remontem mostu  był  złożony wniosek)  nadanie 

mostowi im. Piotra Sollocha, byłego burmistrza; powrócić do rozpatrzenia zagadnienia 

związanego  z budową spalarni śmieci w mieście( koncepcja była już za Sollocha-upadła); 

czy gmina przystąpiła do Programu „Senior Plus”; podziękowania dla Spółki WiK za dobrą 

działalność. 

Radny Pan Małkiewicz- jaki jest stan prac nad koncepcją zagospodarowania stadionu 

sportowo- rekreacyjnego w Otmęcie, czy koncepcja została poszerzona o baseny odkryte; 

wprowadzone czytniki w przedszkolach- czy zostanie  tu wprowadzony tzw ”bezpiecznik” na 

wypadek, gdyby rodzic zapomniał karty,bądź zapomniał o użyciu ej karty. 
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Ad.4. 

    Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy         

w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania  Rodziny (w załączeniu do 

protokołu). 

Informacje przedłożyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani 

Marlena Kornaś na posiedzeniu komisji spraw społecznych w dniu 25.02.2020 r., gdzie 

szczegółowo były omówione. 

Informacje  „w pakiecie” przyjęto  do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.5.  

   Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2020 rok      

( w załączeniu do protokołu). 

Program, omówiony szczegółowo na posiedzeniu komisji edukacji, kultury i sportu  w dniu 

24.02.2020 r- program  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.6.  

    Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarowania  

gminnym zasobem nieruchomości ( w załączeniu do protokołu) 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniach komisji spraw społecznych w dniu 

25.02.2020r. oraz komisji gospodarki i finansów w dniu 26.02.2020r., przyjęto do 

zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.7.  

    Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu  

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu). 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniu komisji spraw społecznych w dniu 

25.02.2020 r. oraz komisji gospodarki i finansów  w dniu 26.02.2020 r., przyjęto do 

zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad.8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 

oświatowych do Akcji „Zima”( w załączeniu do protokołu). 

Informację, omówioną szczegółowo na posiedzeniu komisji edukacji, kultury i sportu  w dniu 

24.02.2020 r.  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad. 9.  

    Podjęcie uchwał: 

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 od 24.02.2020 r. do 26.02.2020 r.-       

-zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r 

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów- uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 21 radnych UCHWAŁA Nr XV/179/2020  

-zmieniająca uchwałę nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r 

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach - 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XV/180/2020 

-zmieniająca  uchwałę nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.11.2018 r.         

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i  wyboru 

przewodniczącego- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych UCHWAŁA Nr 

XV/181/2020 - na przewodniczącego Komisji zgłoszono radnego Pana Pawła Mazurka- 

wyraził zgodę-więcej kandydatur nie zgłoszono- w wyniku głosowania na przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano Pana Pawła Mazurka- głosowało 21 radnych-20 

radnych za, 1 głos wstrzymujący 
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-zmieniająca uchwałę  nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.11.2018 r.       

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych- uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 21 radnych UCHWAŁA Nr XV/182/2020  

- w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka 

Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415- uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 21 radnych UCHWAŁA Nr XV/183/2020  

-w sprawie ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego-  

dyskusja 

radny Pan Małkiewicz- zależało mi na głosowaniu, na zaangażowaniu społeczeństwa- od 

początku jakby opór powstał w tym kierunku i temat „wypalił się”- zaangażowanie 

społeczeństwa małe, chociaż wynik głosowania na łamach Tygodnika Krapkowickiego 

całkiem odwrotny- jestem nadal przeciwny tej lokalizacji-umysłem widzę inaczej, gdyż jest to 

bardzo urokliwe miejsce i widzę tu np. stadninę koni, tereny pod budownictwo jednorodzinne, 

a nie cmentarz, ale gmina podeszła do tego właściwie przeprowadzając głosowanie- dalej 

pytanie czy decyzja o lokalizacji na „Wrzosów” będzie „skonsumowana”, czy jest jakiś plan 

finansowy na to zadanie, czy pozostaniemy tylko na podjęciu uchwały o lokalizacji- na dzień 

dzisiejszy ,gdyby padło pytanie na co przeznaczyć 10 mln.,na rozwój terenów inwestycyjnych 

przy ul.Leśnej,czy na cmentarz , wskazał bym na tereny inwestycyjne, chociaż wcześniej 

byłem przeciwny temu.  

Radny Pan Brzozowski-dobrze się stało, że w końcu będzie podjęta decyzja i określona 

lokalizacja na cmentarz- osobiście jestem przeciwny tej lokalizacji i szkoda, że mieszkańcy 

bardziej nie zaangażowali się w wyborze innej -zainteresowanie mieszkańców będzie większe 

gdy cmentarz powstanie przy Wrzosach-wówczas stwierdzą,że lokalizacja nieodpowiednia. 

Radna Pani Karwecka- lokalizacja przy Wrzosach zapadła już w latach 80-tych-większość 

mieszkańców stwierdza, że to dobra lokalizacja na cmentarz - faktycznie zaangażowanie 

niewielkie, ale to może oznaczać, że decyzję pozostawili w gestii rady radnym 

Radny Pan Dariusz Kandziora- bardzo dobrze, że dzisiaj zapadnie decyzja i zostanie 

wskazana lokalizacja pod cmentarz- zbyt długo to trwało-obojętnie jak zagłosujemy, ale w 

końcu będzie ustalona ta lokalizacja- Uchwała przeszła przy 13 głosach za, 7 głosach przeciw, 

1 głosie wstrzymującym- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XV/184/2020  

salę obrad opuściła radna Pani Jagoda Makselon 

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki w Krapkowicach- autopoprawka 

przeszła  jednomyślnie- głosowało 20 radnych-  

na salę obrad wróciła radna Pani Jagoda Makselon- projekt uchwały z autopoprawką 

przeszedł jednomyślnie- UCHWAŁA Nr XV/185/2020  

-w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok- za autopoprawką głosowało 20 

radnych, jednomyślnie- za projektem uchwały z  autopoprawką głosowało 21 radnych, 

jednomyślnie- UCHWAŁA Nr XV/186/2020  

salę obrad opuścił radny Pan Andrzej Małkiewicz 

-w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej- uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XV/187/2020  

na salę obrad wrócił radny Pan Andrzej Małkiewicz 

-w sprawie  emisji obligacji komunalnych- autopoprawka przeszłą przy 20 głosach za,1 

wstrzymującym- głosowało 21 radnych- projekt uchwały z autopoprawką przeszedł przy 20 

głosach za,1 wstrzymującym- głosowało 21 radnych UCHWAŁA Nr XV/188/2020  

-w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 

UCHWAŁA Nr XV/189/2020  
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-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uchwała przeszła 

jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XV/190/2020  

-w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z wnioskiem           

o zniesienie nazwy osady Agnieszczyn- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 

radnych- UCHWAŁA Nr XV/191/2020  

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu- 

uchwała przeszła jednomyślnie- UCHWAŁA Nr XV/192/2020  

-w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie-

głosowało 21 radnych -UCHWAŁA Nr XV/193/2020  

-w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dotychczasowemu najemcy              

i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy- uchwała przeszła 

jednomyślnie -głosowało 21 radnych-- UCHWAŁA Nr XV/194/2020  

-w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji 

Opolskiej” - uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 

XV/195/2020  
-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce- autopoprawka przeszła 

jednomyślnie- głosowało 21 radnych- uchwała z autopoprawką przeszła jednomyślnie- 

głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XV/196/2020  

- w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 

listopada 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                    

i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi- 

uchwała przeszła jednomyślnie UCHWAŁA Nr XV/197/2020  

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

obrad  oraz  w okresie międzysesyjnym udzielili 

Burmistrz Pan Kasiura- otrzymując zgodę ze starostwa na wycinkę drzew dla instytucji, firm 

dajemy nakaz nowych nasadzeń i tu jest czas na nasadzenia od 2-do 3 lat-te nasadzenia na 

pewno muszą być dokonane, gdyż w innym przypadku gminie grożą kary- 

-nie podjęliśmy jako gmina i nie otrzymaliśmy żadnej inicjatywy przystąpienia do konkursu 

Podwórko Nivea- jesteśmy na etapie wyszukania dobrej firmy na opracowanie koncepcji na 

zagospodarowanie Placu Gagarina trudno dzisiaj wyszukać dobrej firmy, która ma wiedzę        

i umiejętności techniczne. 

Radna Pani Dziuk- wcześniej burmistrz mówił, że biuro projektowe Mostopol może zając się 

koncepcją na Plac Gagarina, a zadanie będzie podzielone na dwa etapy realizacji 

Burmistrz Pan Kasiura- mówiłem o firmie realizującej zadanie przy PSP nr4- zwróciliśmy się 

do firmy z zapytaniem, do dzisiaj brak odpowiedzi 

Radna Pani Dziuk- należy zwrócić się do Gminy Gogolin z zapytaniem kto wykonywał 

koncepcję na odtworzenie placu zabaw w Gogolinie- bardzo ładnie odtworzony plac zabaw 

Zastępca Burmistrza Pan Brzezina-gmina Krapkowice ogólnie więcej dokonała nasadzeń  niż 

wycinek –w 2018 roku wycięto 26 drzew, nasadzono 50 szt.-w 2019 roku wszystkie środki na 

nasadzenia drzew  i to będzie wykonane- nasadzenia będą w miejscu gdzie ma powstać 

zabudowa domków jednorodzinnych- ul. Prudnicka 

Zastępca Burmistrza Pan Joszko- pracujemy nad pozyskaniem firmy przygotowującej 

koncepcję i wykonanie projektu budowlanego- nie jest to łatwe- chcemy, aby Pac Gagarina 

był „porządnym i dobrze rozbudowanym placem zbaw-póki co zaplanowane są 300 tys.zł.-

jeżeli tylko taka koncepcję będziemy mieć, będą konsultacje z radnymi 

Program Senior Plus” omówiła kierownik OPS Pani Kornaś, zaznaczając, że na etapie są 

prace w celu pozyskania nieruchomości na utworzenie domu dziennego pobytu, po stronie 

Krapkowic. 
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Burmistrz Pan Kasiura- w tym roku brak  jest zabezpieczenia finansowego na stadion                

w Otmęcie- to nie znaczy, że nad tym tematem nie dyskutujemy-wprowadzono do planów 

budżetowych na przyszły rok, na dokumentację. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Dariusz Kandziora-odnośnie 

rewitalizacji stadionu odbyło się spotkanie komisji na stadionie-przestawiono komisji 

koncepcję zagospodarowania stadionu- komisja zdecydowała  podzielenie zadania na III  

etapy-trzeci etap kończyłby się basenem zewnętrznym-ogólny koszt 25 mln.zł- (większy niż 

rewitalizacja mostu kolejowego)- komisja stwierdziła również, że w pierwszej kolejności 

należałoby doprowadzić do stadionu wszelkie media (brak wszelkich mediów). 

Radny Pan Thiel- wystosować pismo do Starosty powiatowego o podjęcie działań 

zmierzających do uporządkowania dzikiego wysypiska, za ogrodzeniem Paku Magnolia- 

wystosować również do Starosty pismo  z zapytaniem na jakim etapie jest rozbudowa 

szpitala, po przekazaniu przez radnych gminnych działki pod jego rozbudowę, przynajmniej 

do wglądu radnym koncepcji- póki co działka ta nie jest zagospodarowana i nie 

porządkowana (śmieci, chwasty itd.).  

Pan Maciej Migdał-Wydz. Oświaty  Kultury UMiG- udzielił odpowiedzi na temat 

wprowadzonego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, rejestrującego czas pobytu 

dziecka w placówce-czytnik rejestruje wejście i wyjście dziecka(  której dziecko zostało 

przyprowadzone i o której godzinie odebrane- system uwzględnia tzw „bufor czasowy” tj. 

dwa razy po 15 min. umożliwiający rodzicowi lub opiekunowi przebranie dziecka, bez 

naliczania dodatkowej opłat. 

Radny Pan Małkiewicz-mając na uwadze wprowadzenie „płynnego” ruchu samochodowego  

miastem, po oddaniu do użytkowania  mostu kolejowego, pod rozwagę zamianę działek 

pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a gminą na połączenie działki (działka, gdzie 

jest bocznica nieczynna i zmodernizowane tory kolejowe) z innymi ulicami  od ul. Kolejowej 

ul. Opolską- do ul. Limanowskiego-  rozwiązanie dużo tańsze i praktyczne- nic nie stoi na 

przeszkodzie aby spytać o tę działkę. 

Ad.11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Przewodniczący Rady Pan Friedla- przypomniał o złożeniu (do końca kwietnia br.) 

oświadczeń majątkowych. Poinformował (radni otrzymali e-mail) o „Półmaratonie”, 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Ad.12.Zakończenia XV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący 

obrad Pan Andrzej Małkiewicz. 

Protokołowała Elżbieta Skiba. 

    

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                          Bernard Friedla 

 

                                                                                


