
Protokół Nr XVI/2020 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
 

Ad. 1. 
 XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury 
przy ul. Prudnickiej 7 (sala kinowa). 
Sesję rozpoczęto o godz. 1440 i zakończono o godz. 1542. 
W obradach uczestniczyło około 30 osób.  
Otwarcia XVI Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 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.  
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad Sesji Rady Miejskiej stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący rady przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic 
Andrzej Kasiurę, kierownictwo urzędu, wszystkich biorących udział w obradach rady. 
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 (listy obecności w załączeniu do protokołu). Protokół z XV Sesji Rady 
Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 roku był do wglądu w biurze rady, na sesji rady oraz 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach- do 
protokołu nie wniesiono uwag- protokół przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych.  
Porządek obrad:    
1.  Otwarcie  XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od  
     27.02.2020 r. do 23.04.2020 r.  
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13  
     porządku obrad. 
4. Sprawozdania  z  rocznej działalności Spółki „Delfin”, WTZ, ŚDS, OPS oraz sprawozdanie 
     merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.    
5.  Ocena zasobów pomocy społecznej. 
6.  Informacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2019 roku i w I kwartale 2020 r. 
7.  Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy 
     Krapkowice. 
9.  Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy w razie wystąpienia powodzi.  
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
      i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie Odnowa Wsi. Plan na 2020  
      rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.      
12. Podjęcie uchwał: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  (projekt uchwały z 12.02.2020 r.);   

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości  (projekt uchwały z 03.03.2020 r.); 

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej   (projekt  uchwały z 31.03.2020 r.); 

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji  
w roku 2020 (projekt  uchwały z 06.04.2020 r.) 

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom  (projekt uchwały z 07.04.2020 r.); 



f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 
(projekt uchwały z 08.04.2020 r.); 

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt 
uchwały z 08.04.2020 r.); 

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej  
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”  (projekt uchwały z  08.04.2020 r.); 

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej  
w Krapkowicach (projekt uchwały z 02.04.2020 r); 

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami 
Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą(projekt uchwały z 02.04.2020 r.); 

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna 
(przysiółek Posiłek)  (projekt  uchwały z  02.04.2020 r.); 

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi ul. Oleandrów zlokalizowanej na 
działkach nr 63/93 z k.m. 16 oraz nr 63/125 z k.m. 16 w Krapkowicach do kategorii 
dróg gminnych (projekt uchwały z 02.04.2020 r.); 

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/2020 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji 
przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 415  (projekt uchwały z 02.04.2020 r.); 

n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów  
w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie (projekt uchwały z 06.04.2020 r.); 

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415  
w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 04.03.2020 r.); 

p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok (projekt uchwały z 15.04.2020 r.). 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz 
      w okresie międzysesyjnym. 
14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
15. Zakończenie XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Burmistrz Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do: 
Projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok- 
autopoprawkę przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych; 
Projektu uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej  
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”- autopoprawkę przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 
radnych; 
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 
radnych.  
 
Ad.2. 

Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym 
od 27.02.2020 r. do 23.04.2020 r. (w załączeniu do protokołu) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla poinformował, że sprawozdanie Burmistrza, 
radni otrzymali w materiałach sesyjnych. 
Radna Maria Karwecka- odniosła się do wyborów prezydenckich- wiadomo, że 10 maja br. 
odbędą się wybory prezydenckie- jest wielu przeciwników- ale należy je przeprowadzić 
zgodnie z konstytucją- do tej pory do prac w komisjach zgłaszało się więcej chętnych niż było 
miejsc- w tym roku doszło do sytuacji, że na liczbę miejsc 152, zgłosiło się tylko 53 osoby- 



przed wybuchem pandemii liczba chętnych była dużo większa (spoza komitetów wyborczych)- 
wyczułam niechęć do przeprowadzenia tych wyborów, nie tylko w naszej gminie- wielokrotnie 
w Polsce występował stan klęski żywiołowej i pomimo tego wybory się odbywały- to nie jest 
wypowiedź polityczna – chcę, aby wszystkie zasady, które funkcjonują w naszym państwie 
były przestrzegane- nie znamy jeszcze zasad legislacyjnych związanych z przeprowadzeniem 
wyborów korespondencyjnych ale mam nadzieję, że jeżeli zostały one przeprowadzone  
w innych państwach, to także zostaną przeprowadzone w naszym państwie- musimy 
zachować zasady demokracji bo tak nakazuje nam nasza konstytucja. 
Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym przyjęto do 
zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
 
Ad. 3. 

Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi  
w pkt.13  porządku obrad. 
Przewodniczący RM Bernard Friedla- zaznaczył, że z uwagi na ograniczoną liczbę 
pracowników, biorących udział w obradach, odpowiedzi na zapytania radnych zostaną 
udzielone w formie pisemnej.   
Radny Dariusz Kandziora- zapytał, czy wpłynęła już subwencja oświatowa?- jeżeli tak, to   
w jakiej wysokości?- czy w takiej, jaka została zaplanowana w budżecie?- jaki to będzie mieć 
wpływ na szkoły?- następnie zapytał o sieć 5G- czy w gminie planowane jest powstanie 
masztów 5G (bardzo szybki internet)?- aby taki maszt mógł funkcjonować należy podwyższyć 
normy promieniowania, które mogą (ale nie muszą) mieć negatywny wpływ. 
Burmistrz Andrzej Kasiura- udzielił odpowiedzi na zapytania- subwencja oświatowa wpłynęła 
w niższej wysokości o 700 tys. zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie- a to na 
pewno wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie placówek oświatowych- następnie odniósł się 
do sieci 5G- na razie nic nie jest wiadomo nt. masztów sieci 5G- gmina na pewno nie zamierza, 
takich masztów stawiać- jeżeli do gminy wpłyną zapytania w tym temacie, to radni otrzymają 
informację.       
Radny Andrzej Krajka- zapytał, kiedy zostaną przekazane ze Starostwa Powiatowego, środki 
finansowe na przebudowę mostu?- po wypowiedzi Skarbnika na Komisjach Połączonych, 
dobrze byłoby, aby środki te zostały przekazane w jak najszybszym czasie- następnie zapytał 
o biuletyn informacyjny- na jaki okres czasu została zawarta umowa z obecnym wydawcą tego 
biuletynu?- czy w obecnej sytuacji byłaby możliwość zawarcia umowy na wydawanie takiego 
biuletynu, z lokalnymi wydawcami- wówczas gmina miałaby możliwość zaoszczędzenia 
środków ponieważ lokalni wydawcy wykonaliby tą usługę za połowę kwoty, jaka jest płacona 
obecnemu wydawcy- byłoby to, także wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. 
Burmistrz Andrzej Kasiura- udzielił odpowiedzi na zapytania- nadal ze strony Starostwa 
Powiatowego jest obiecana kwota 4 mln zł, na przebudowę mostu- w zeszłym miesiącu temat 
ten nie był poruszany ze Starostą- myślę, że w miesiącu maju powrócimy do tego tematu- 
następnie odniósł się do biuletynu informacyjnego- zostanie wysłane zapytanie do lokalnych 
mediów- jeżeli faktycznie, taka usługa zostałaby wykonana za połowę ceny, to bardzo 
poważnie zostanie rozpatrzona taka oferta- umowa najprawdopodobniej wygasza na 
przełomie września/ października.   
Radna Jagoda Makselon- zapytała, jaki będzie miało realny wpływ na płace nauczycieli, 
przyznanie niższej subwencji oświatowej?- gdzie i w jaki sposób będą szukane oszczędności? 
Burmistrz Andrzej Kasiura- udzielił odpowiedzi- niższa subwencja oświatowa nie wpływa na 
wysokość płac dla nauczycieli ponieważ płace są ustalane przez Ministerstwo Edukacji- 
schematy organizacyjne będą musiały być tak tworzone, aby niebyło zwiększania kosztów-  
w dniu dzisiejszym nie zostaną przedstawione sposoby szukania oszczędności natomiast  
w czerwcu wraz z Skarbnikiem przystąpimy do rozmów w tym temacie- wszystkie dodatkowe 
zadnia, które nie są wymagane przepisami prawa najprawdopodobniej nie będą realizowane- 
subwencja jest zapisana w budżecie- tych środków jeszcze gmina nie otrzymała i nie ma 
gwarancji, że wszystkie dotacje, subwencje, które zostały zapiane w budżecie będą terminowo 
przekazywane- żeby móc wydać środki, najpierw muszą one wpłynąć do budżetu gminy- tak 
samo jest w przypadku środków państwowych- żeby móc  przekazać gminom  dotacje najpierw 



muszą być wpływy do budżetu państwa albo trzeba zaciągnąć kredyt- póki co, nikt nie jest  
w stanie zagwarantować, że nadchodzący kryzys ekonomiczny, zagwarantuje wszystkie 
wpływy, które były przewidziane w budżetach.  
 
Ad. 4. 
 Sprawozdania z rocznej działalności Spółki „Delfin”, WTZ, ŚDS, OPS oraz 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP (w załączeniu do 
protokołu). 
Sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM Bernard Friedla poinformował, że sprawozdania zostaną uzupełnione  
o uwagi zgłoszone na posiedzeniu Komisji Połączonych, następnie poddał sprawozdania pod 
głosowanie (en blok) - sprawozdania przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
 
Ad. 5. 
 Ocena zasobów pomocy społecznej (w załączeniu do protokołu). 
Przewodniczący RM Bernard Friedla poinformował, że informacja została pozytywnie 
zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Radny Andrzej Małkiewicz- w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zgromadziłem 
kilku wolontariuszy, którzy są chętni do udzielania pomocy osobom starszym przy robieniu 
zakupów- jestem w kontakcie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej- zdaję sobie 
sprawę, że gmina może odbierać najwięcej sygnałów o potrzebach pomocy- jeżeli osoby 
pracujące w ośrodku nie będą w stanie udzielić pomocy wszystkim potrzebującym, to jest 
możliwość skorzystania z mojej pomocy bądź osób, które wokół mnie są zgromadzone i chętne 
do pomocy. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie informację – informację przyjęto jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych. 
 
Ad. 6. 
 Informacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2019 roku  
i w I kwartale 2020 r. (w załączeniu do protokołu). 
Informacja została  pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
 
Ad. 7.  
 Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  
(w załączeniu do protokołu). 
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie sprawozdanie – sprawozdanie przyjęto 
jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
 
Ad. 8. 
 Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną 
Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu). 
Przewodniczący RM Bernard Friedla poinformował, że materiał ten, także zawiera informacje 
nt. nowych stawek taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków- Informacja została pozytywnie 
zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
 
Ad. 9. 
 Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy w razie wystąpienia powodzi  
(w załączeniu do protokołu). 



Informacja została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
 
Ad. 10. 
 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy (w załączeniu do 
protokołu). 
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie – sprawozdanie przyjęto jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych. 
 
Ad. 11. 
 Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie Odnowa Wsi. Plan 
na 2020 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich. (w załączeniu do 
protokołu). 
Przewodniczący RM Bernard Friedla poinformował, że informacje zostały omówione  
i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Informacje przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwał. 
Przewodniczący RM Bernard Friedla przedstawił pakiet projektów uchwał- projekty zostały 
omówione i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Połączonych: 
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/198/2020. 
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/199/2020. 
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/200/2020. 
Projekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji  
w roku 2020. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/201/2020. 
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowym dzierżawcom. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/202/2020. 
Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok wraz z 
autopoprawką.  
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono do autopoprawki. 



Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki do projektu 
uchwały- autopoprawka przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono do projektu uchwały z autopoprawką. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/203/2020   
Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/204/2020. 
Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej  
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z autopoprawką. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono do autopoprawki. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki do projektu 
uchwały- autopoprawka przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono do projektu uchwały z autopoprawką. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką- uchwała 
przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/205/2020   
Projekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej  
w Krapkowicach.  
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/206/2020. 
Projekt uchwały nr 10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami 
Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/207/2020. 
Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna 
(przysiółek Posiłek). 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/208/2020. 
Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi ul. Oleandrów zlokalizowanej na 
działkach nr 63/93 z k.m. 16 oraz nr 63/125 z k.m. 16 w Krapkowicach do kategorii dróg 
gminnych. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/209/2020. 
Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/2020 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków 
autobusowych w miejscowości Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 415. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/210/2020. 
Projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów  
w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/211/2020. 



Projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu 
ulicy Opolskiej w Krapkowicach. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/212/2020. 
Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok. 
Pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XVI/213/2020. 
 
Ad. 13. 
 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku 
obrad oraz w okresie między sesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla poinformował, że: 
- odpowiedzi na zapytania radnych zostały udzielone w punkcie 3 porządku obrad; 
- w okresie między sesyjnym Radna Maria Karwecka złożyła interpelację dotyczącą 
pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa- interpelację wraz  
z odpowiedzią, radni otrzymali w materiałach sesyjnych.  
Radna Maria Karwecka- podziękowała Burmistrzowi za zakup laptopów i tabletów  ze środków 
pozyskanych i własnych oraz za nawiązanie współpracy z lokalnym przedsiębiorcą  
zajmującym się sieciami internetowymi.  
 
Ad. 14. 
  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
Radny Andrzej Małkiewicz- uważam, że do sesji czerwcowej należałoby poćwiczyć zdalne 
prowadzenie sesji (zorganizować sesję treningową)- jeżeli zajdzie taka potrzeba to wówczas 
radni i pracownicy urzędu będą już przygotowani.  
Przewodniczący RM Bernard Friedla- rozważaliśmy przeprowadzenie sesji kwietniowej  
w sposób zdalny, ale doszliśmy do wniosku, że ta sesja obędzie się w sposób tradycyjny  
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - większość radnych, także była za 
przeprowadzeniem sesji w tradycyjny sposób- myślę, że to także się sprawdziło.  
Burmistrz Andrzej Kasiura- myślę, że powinna być w zanadrzu możliwość przeprowadzania 
sesji w sposób zdalny- wówczas ten sposób, także będzie można wykorzystać do 
przeprowadzenia krótkiej sesji nadzwyczajnej. 
Przewodniczący RM Bernard Friedla- będziemy się do tego przymierzać.  
Radna Maria Karwecka- poprosiła radnych, aby w obecnej sytuacji zobowiązali się do 
przekazani dobrowolnego datku / wsparcia finansowego na rzecz jakiegokolwiek szpitala. 
Przewodniczący RM Bernard Friedla- słuszny apel. 
Radny Andrzej Małkiewicz- uważam, że każdy radny powinien udzielać wsparcia według 
własnego uznania- zachęcam do udzielania takiego wsparcia – natomiast udzielanie przez 
gminę dotacji (raz do roku) dla szpitala, powinno być obowiązkiem. 
Radny Józef Brzozowski- popieram wypowiedź radnego Małkiewicza- w Radzie Miejskiej jest 
wielu radnych, którzy udzielają wsparcia finansowego na cele społeczne ale nie przekazują 
takich informacji do publicznej wiadomości. 
Przewodniczący RM Bernard Friedla- przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych 
oświadczeń majątkowych- termin złożenia został przedłużony do 31 maja br.- następnie 
poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły dwie skargi na działalność kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej- skargi te zostaną skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radny Andrzej Małkiewicz- zapytał o powody dyscyplinarnego zwolnienia ratownika 
Krapkowickiej Pływalni Delfin?- z tego co wiadomo, to ten ratownik w tym czasie pełnił funkcję 
ratownika medycznego w karetce pogotowia, a pływalnia nie funkcjonuje. 



Przewodniczący RM Bernard Friedla- zaznaczył, że kwestie personalne, za równo urzędu jak  
i jednostek organizacyjnych nie należą do kompetencji Rady Miejskiej- pytanie to należy 
skierować bezpośrednio do Prezesa Spółki Delfin. 
 
Ad. 15. 
 Zakończenie XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Zakończenia XVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Bernard Friedla. 
Protokołowała Sylwia Marzec-Bąk. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
          Bernard Friedla 
            
 
             
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
    
        
       
       
  
  

 
 

 
 


