
Protokół nr XIX/2020 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 24 września 2020 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego 

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

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe  

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

ul. Prudnickiej 7 - w sali kinowej.  

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

W obradach uczestniczyło około 50 osób.  

Otwarcia XIX Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bernard 

Friedla, obejmując jej przewodniczenie.  

Odczytał klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – klauzula informacyjna była 

również wywieszona przed wejściem na salę obrad.  

Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: Radnych, Burmistrza, Zastępcę, 

Skarbnika, Sekretarza, Radcę prawnego, Kierownictwo UMiG w Krapkowicach, Kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych, Prezesów spółek, Sołtysów poszczególnych sołectw oraz 

wszystkich biorących udział w obradach rady.  

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

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

prawomocnych decyzji.  

Protokół z Sesji Rady z dnia 20 sierpnia 2020 r. był do wglądu w Biurze Rady, na stronie 

internetowej, na sali przed Sesją - nie zgłoszono pytań, uwag – protokół przyjęto jednomyślnie 

poprzez głosowanie - głosowało 19 radnych (Józef Brzozowski, Bernard Friedla, Dariusz 

Kandziora, Maria Karwecka, Werner Koppe, Andrzej Krajka, Tomasz Linek, Andrzej 

Malinowski, Andrzej Małkiewicz, Paweł Mazurek, Marcin Misiewicz, Adam Orzechowski, 

Teresa Rybczyk, Artur Thiel, Ewald Tomala, Jarosław Waligóra, Andrzej Warzecha, Anna 

Wójcik i Ireneusz Żyłka głosowali „za” przyjęciem protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej).  

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla poinformował Radnych, że Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przekazał, że sprawa skarg na dyrektora Publicznego 

Przedszkola nr 2 jeszcze nie została rozstrzygnięta.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla poinformował Radnych, że przed chwilą Pani 

Agata Juszczyk złożyła wniosek o wyrażenie zgody zabranie głosu w części przeznaczonej na 

wolne wnioski.  

Przewodniczący Rady Miejskiej nie wyraził zgody na wypowiedzenie się podczas wolnych 

wniosków, ponieważ wolne wnioski są dla Radnych, a nie dla mieszkańców. Mieszkańcy mogą 

uczestniczyć w komisjach i tam wypowiadać się.  



Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawki nr 1 do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 

rok 2020. 

Radny Andrzej Małkiewicz złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 14 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o. w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad 

projektu uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o. 

w Krapkowicach.  

Radni Andrzej Małkiewicz, Adam Orzechowski, Józef Brzozowski, Marcin Misiewicz i Ewald 

Tomala głosowali „za”.  

Bernard Friedla, Dariusz Kandziora, Maria Karwecka, Werner Koppe, Andrzej Krajka, Tomasz 

Linek, Andrzej Malinowski, Paweł Mazurek, Teresa Rybczyk, Artur Thiel, Jarosław Waligóra, 

Andrzej Warzecha, Anna Wójcik i Ireneusz Żyłka głosowali „przeciw”.  

Nikt nie „wstrzymał się” od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki 

nr 1 do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na rok 2020 do 

porządku obrad. Głosowało 19 radnych. 

Józef Brzozowski, Bernard Friedla, Dariusz Kandziora, Maria Karwecka, Werner Koppe, 

Andrzej Krajka, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Andrzej Małkiewicz, Paweł Mazurek, 

Marcin Misiewicz, Adam Orzechowski, Teresa Rybczyk, Artur Thiel, Ewald Tomala, Jarosław 

Waligóra, Andrzej Warzecha, Anna Wójcik i Ireneusz Żyłka głosowali „za” przyjęciem 

autopoprawki nr 1 do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 

rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad 

wraz z autopoprawką. Głosowało 19 radnych. 

Józef Brzozowski, Bernard Friedla, Dariusz Kandziora, Maria Karwecka, Werner Koppe, 

Andrzej Krajka, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Andrzej Małkiewicz, Paweł Mazurek, 

Marcin Misiewicz, Adam Orzechowski, Teresa Rybczyk, Artur Thiel, Ewald Tomala, Jarosław 

Waligóra, Andrzej Warzecha, Anna Wójcik i Ireneusz Żyłka głosowali „za” przyjęciem 

porządku obrad wraz ze zmianami. 

 

Ad.2. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 25 czerwca 2020 r. do 

24 września 2020 r.  

27 czerwca pierwsze zawody wojewódzkie Polskiego Związku Wędkarskiego dla drużyn 

młodzieżowych na stadionie w Otmęcie z zachowaniem reguł sanitarnych.  

9 lipca w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja na temat Trzydziestolecia Istnienia 

Samorządu w Polsce.  

18 lipca zawody tenisowe dla amatorów na kortach przy pływalni Delfin. 

19 lipca zawody w siatkówce dziewczyn organizowane przez PV Volley na boiskach za 

pływalnią Delfin.  

26 lipca koncert w Domu Kultury realizowane przez studio piosenki. 

6 sierpnia przez Krapkowice przejeżdżał wyścig Tour de Pologne po raz drugi w historii tego 

wyścigu. 



12 sierpnia spotkanie z Marszałkiem i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat 

inwestycji drogowych realizowanych na terenie Gminy Krapkowice.   

20 sierpnia sesja nadzwyczajna z jednym punktem obrad.  

29 sierpnia odbył się festyn na zakończenie lata na placu Eichendorffa. 

30 sierpnia odbyła się msza Św. w Żywocicach w podziękowaniu za płody rolne.  

6 września na placu Eichendorffa odbył się festyn dożynkowy.  

9 września spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów.  

16 września jubileusze złotych par małżeńskich.  

17 września walne zgromadzenie Związku Powiatowego „JEDŹ Z NAMI”. 

18 września spotkanie z dyrekcją Polskiej Spółki Gazownictwa w Opolu w zakresie dalszych 

inwestycji w Gminie.  

18 września debata oświatowa organizowana przez firmę VULCAN.  

W dalszej kolejności Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przedstawił najważniejsze 

działania. 16 lipca nastąpiło otwarcie ofert na budowę mostu południowego. Procedura 

wyłaniania trwa i jesteśmy na ostatniej prostej. Trwają prace na moście dawnym kolejowym i 

w parku przy rewitalizacji. Wpłynęły 4,2 mln złotych na konto Gminy z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych i mają zostać zabezpieczone na zadania: przebudowa ul. Opolskiej (ok. 

2 mln zł) oraz przebudowa sieci dróg na osiedlu kwiatowym (ok. 2 mln zł). Trzecie zadanie to 

budowa ronda na ul. 3 Maja i ul. Kilińskiego o szacunkowej wartości 600 000 zł. Czwarte 

zadanie to budowa łącznika pomiędzy sala sportową, a szkołą w Żywocicach oszacowane na 

kwotę około 600 000 zł. Piąte zadanie to wykonanie dokumentacji budowy remiz dla OSP 

Dąbrówka i Żywocice, zabezpieczone zostaje 100 000 zł na ten cel.   

Z innych zadań inwestycyjnych to: 

- oddanie placu budowy pod brakującą część drogi przy firmie Metsa Tissue między ul. Opolską 

i ul. Limanowskiego 

- realizacja przebudowy drogi na osiedlu 1000-lecia 

- toczą się rozmowy z PKP na temat przejęcia działek przy ścieżce rowerowej przy osiedlu 

Sady 

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura zaapelował do rolników z terenu Gminy Krapkowice, 

aby spisywali się w Powszechnym Spisie Rolnym.  

Oświadczenia majątkowe, które zostały złożone Burmistrzowi Krapkowic zostały złożone do 

odpowiednich Urzędów Skarbowych.  

Radny Ireneusz Żyłka poprosił o podsumowanie spotkania, które odbyło się niedawno i 

dotyczyło placu Gagarina.  

Zastępca Burmistrza Arnold Joszko powiedział, że jest już wyłoniona firma, która 

przygotowuje dokumentację, na podstawie koncepcji przebudowy tego miejsca. Do końca 

września chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Na poprzedniej Sesji była przedstawiona prezentacja dotycząca 

zagospodarowania przestrzennego tego miejsca.  

Radny Józef Brzozowski zadał pytanie czy została wzięta pod uwagę ścieżka rowerowa wzdłuż 

tego muru, czy będzie też w tym projekcie.  

Zastępca Burmistrza Arnold Joszko odpowiedział, że ścieżki rowerowe przewidziane w tym 

projekcie, zarówno wzdłuż muru, jak i w terenie całego placu.  

 

 



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

w pkt. 13 porządku obrad 

Radny Andrzej Małkiewicz zapytał Przewodniczącego Rady czy istnieje możliwość, aby Pani 

Agata Juszczyk mogła się wypowiedzieć się pomiędzy przedostatnim punktem porządku obrad, 

a zakończeniem sesji, z uwagi na to, że kobieta przyszła na dzisiejszą sesję i chce zabrać głos. 

Zapytał o etap prac Komisji Rewizyjnej, skoro nie zostały przedstawione dokumenty do 

zamknięcia tej sprawy oraz jaka jest podstawa prawna do utrzymania zawieszenia stosunku 

pracy obecnej Pani dyrektor. W dalszej kolejności radny zapytał o podstawę prawną danych 

osobowych zbieranych przy wejściach do budynków urzędu i w jaki sposób dane te są 

strzeżone, zabezpieczone. Kartonowa przesłona z wyciętym okienkiem na wiersz do wpisania 

to za mało, bo osoba wpisująca nie wie pod czym się podpisuje. Już były takie sytuacje, że 

niektóre listy trafiały jako załączniki do petycji. Jaki jest pomysł na miejsce pierwotnie 

przeznaczone na paintball, ponieważ to miejsce było wykorzystane tylko raz, a później były 

tam składowane ogromne ilości opon.  

 

Radna Maria Karwecka przedstawiła swoje wnioski, które stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. Jednocześnie radna poinformowała, że Pani Agata Juszczyk poprosiła radną o 

pomoc i radna uważa, że każdy z mieszkańców ma prawo wystąpić na sesji.  

Przewodniczący Rady Bernard Friedla poinformował radną, że punkt obrad wolne wnioski 

dotyczą radnych i sołtysów, wobec tego nie ma możliwości, aby Pani Juszczyk wystąpiła. 

Możliwe to będzie po zakończeniu obrad, jeżeli radni się zgodzą. 

Radna Maria Karwecka powiedziała, że pamięta, że na sesjach mieszkańcy mieli możliwość 

wypowiadania się.  

Radny Andrzej Małkiewicz powiedział, że rozumie, że punkt obrad dotyczy radnych i sołtysów, 

ale jego wniosek formalny dotyczył umożliwienia wypowiedzenia się Pani Juszczyk po 

zakończeniu tego punktu, ale przed zamknięciem sesji. A jeżeli nie ma takiej możliwości to 

może w czasie zarządzonej przerwy z prośbą do radnych, aby wysłuchali tego co ma do 

powiedzenia Pani Juszczyk. Radny uważał, że Pani Juszczyk zasługuje na to, aby jej głos dotarł 

do szerszego grona.  

Przewodniczący Rady Bernard Friedla poinformował, że jeżeli będzie to możliwe to rozważy 

ta kwestię, ale jest spore opóźnienie czasowe, dlatego należy kontynuować obrady.  

 

Radna Maria Karwecka przeczyła interpelację w sprawie odwołania Naczelnika Wydziału 

Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Radny Paweł Mazurek odpowiedział na pytanie radnego Andrzeja Małkiewicza odnośnie 

postępu prac Komisji. Ze względu na wielowątkowość tej sprawy Komisja chciała wysłuchać 

wszystkich stron. Komisja spotkała się na 7 wielogodzinnych spotkaniach i jest teraz na etapie 

tworzenia protokołów, dlatego sprawa już się kończy. Natomiast odnośnie wystąpienia Pani 

Juszczyk to radny uważa, że powinno ono mieć miejsce podczas procedowania tej uchwały, po 

podjęciu decyzji przez Komisję.  

 

Radny Andrzej Małkiewicz zapytał czy Przewodniczący wyrazi zgodę. 

 



Przewodniczący Rady Bernard Friedla poinformował, że skłania się ku przerwie i Pani 

Juszczyk może w czasie przerwy zabrać głos, ale nie może zobowiązać radnych do tego, aby 

jej wysłuchali.  

 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za I półrocze 2020 

r. 

Nie było uwag ani pytań do sprawozdania – zostało przyjęte do protokołu.  

 

Ad. 5. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r. 

Nie było uwag ani pytań do informacji – została przyjęta do protokołu.  

 

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020  

z uwzględnieniem wyników sprawdzianu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez 

szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

wyników nadzoru pedagogicznego. 

Nie było uwag ani pytań do informacji – została przyjęta do protokołu.  

 

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

i Gminy Krapkowice w I półroczu 2020 r. 

Nie było uwag ani pytań do informacji – została przyjęta do protokołu.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r. 

Radna Maria Karwecka zapytała kto był pomysłodawcą programu zorganizowanego przez 

Ośrodek pomocy Społecznej w Krapkowicach, który zaopiekował się ogromną rzeszą dzieci i 

młodzieży na terenie naszego miasta.  

Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej Marlena Kornaś powiedziała, że pomysł zrodził się 

wśród pracowników zajmujących się profilaktyką alkoholową. Dominował jeden z nowych 

pracowników Jarosław Waligóra.  

Przewodniczący Rady Bernard Friedla zarządził przeprowadzenie głosowania. Głosowało 19 

radnych. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.  

Józef Brzozowski, Bernard Friedla, Dariusz Kandziora, Maria Karwecka, Werner Koppe, 

Andrzej Krajka, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Andrzej Małkiewicz, Paweł Mazurek, 

Marcin Misiewicz, Adam Orzechowski, Teresa Rybczyk, Artur Thiel, Ewald Tomala, Jarosław 

Waligóra, Andrzej Warzecha, Anna Wójcik i Ireneusz Żyłka głosowali „za” przyjęciem 

sprawozdania na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r.   

 

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

dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice. 

Nie było uwag ani pytań do informacji – została przyjęta do protokołu.  

 

Ad. 10. Informacja na temat postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego  

w Krapkowicach. 

Nie było uwag ani pytań do informacji – została przyjęta do protokołu.  

 

Ad. 11. Informacja na temat skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone 

przychody pośrednie i bezpośrednie.  

Nie było uwag ani pytań do informacji – została przyjęta do protokołu.  

 



Ad. 12. Podjęcie uchwał: 

Projekty uchwał były szczegółowo omawiane przez poszczególne komisje resortowe opiniując 

prawie wszystkie pozytywnie. Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o. w Krapkowicach został zaopiniowany pozytywnie przez 

Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję Gospodarki i Finansów. Komisja Spraw 

Społecznych podjęła decyzję o odesłaniu projektu uchwały do komisji. Bez pytań i uwag 

przyjęto pozostałe projekty uchwał: 

a) projekt uchwały nr 1 wraz z autopoprawką w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 

rok 2020 (uchwała nr XIX/226/2020) 

Głosowało 19 radnych. Projekt uchwały przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (uchwała nr 

XIX/227/2020) 

Głosowało 19 radnych. Projekt uchwały przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

Przewodniczący Rady Bernard Friedla zarządził 10 minut przerwy.  

W czasie przerwy głos zabrała Pani Agata Juszczyk.  

 

c) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/212/2020 Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w 

ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (uchwała nr XIX/228/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

d) projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Miasta Krapkowice 

(uchwała nr XIX/229/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto. (18 głosów „za”, 1 głos „przeciw”).  

 

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie nadania nazwy ulicy (uchwała nr XIX/230/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Krapkowice (uchwała nr XIX/231/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (uchwała nr XIX/232/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

h) projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

w drodze przetargu (uchwała nr XIX/233/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 stanowiącego część składową strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016/2025 (uchwała nr 

XIX/234/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 



j) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Powiatowo-

Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich (uchwała nr XIX/235/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 

Krapkowice na rok szkolny 2020/2021 (uchwała nr XIX/236/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

l) projekt uchwały nr 12 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” (uchwała nr 

XIX/237/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

m) projekt uchwały nr 13 w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji przystanków 

autobusowych w miejscowości Steblów, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. 

Ogrodowej (uchwała nr XIX/238/2020) 

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (19 głosów „za”).  

 

n) projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o.  

w Krapkowicach (uchwała nr XIX/239/2020) 

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały nr 14 odbyła się dyskusja.  

Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto (15 głosów „za”, 1 głos „wstrzymał się”, 3 głosy 

„przeciw”).  

 

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

obrad. 

Sekretarz Miasta Harald Brol udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Małkiewicza 

dotyczącego zbierania danych osobowych przy wejściach do budynków urzędu i w jaki sposób 

dane te są strzeżone, zabezpieczone. Poinformował o podstawie prawnej (motywie 46 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – RODO) oraz konieczności 

pozyskiwania tych danych z uwagi na konieczność powiadomienia Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej lub samych zainteresowanych osób o możliwym zagrożeniu 

epidemiologicznym.  

Radny Andrzej Małkiewicz zabrał głos i powiedział, że zbieranie tych danych to działania na 

wyrost. 

Zastępca Burmistrza Arnold Joszko odpowiedział na temat dotyczący terenu po paintballu. 

Prezes klubu sportowego Spiders zwrócił się do Burmistrza Krapkowic z prośbą o 

wydzierżawienie tego terenu na potrzeby działalności klubu, szeroko rozumianego szkolenia 

dzieci i młodzieży. Aktualnie teren ten jest w dzierżawie Spółki Delfin. Po analizie prawnej 

zostało zlecone wykonanie operatu szacunkowego w celu sprawdzenia czy istnieje możliwość 

oddania w dzierżawę tej nieruchomości klubowi sportowemu. Dzierżawa tego terenu na okres 

10 lat wymaga przeprowadzenia postepowania przetargowego. Po przeprowadzeniu 

stosownych analiz radni zostaną poproszeni o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę tego terenu klubowi sportowemu Spiders.  

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura odpowiedział na wnioski i zapytania radnej Marii 

Karweckiej. Stwierdził, że jeżeli będą środki to zostaną przekazane na potrzeby mieszkańców. 

Przeprosił za zły komfort radnej spowodowany obsługą biura rady i wyraził nadzieje, że 

komfort pracy radnych będzie wzrastał. Przyjęcie rodziny repatriantów wiążę się z 

wcześniejszą pracą komisji, trzeba zlecić przeprowadzenie uwarunkowań prawnych, sprawdzić 



warunki mieszkaniowe. Targ dla rolników może być dyskutowany, ale w Gminie są 

wyznaczone miejsca do handlu, także do handlu płodami rolnymi. Na interpelację radnej 

zostanie udzielona pisemna odpowiedź, ale Burmistrz ufa swoim pracownikom. W tej 

interpelacji radna zawarła dużo plotek, pomówień, a jeżeli radna ma dowody na potwierdzenie 

stawianych przez siebie tez to powinna zgłosić się do właściwych organów. Burmistrz nie 

pozwoli, aby pracowników obrażać bezpodstawnie, kadra jest dobra i fachowa i nie zasługuje 

na to. Burmistrza zadziwiła łatwość ferowania wyroków sprawy Pani Juszczyk jeszcze przed 

zakończeniem rozpatrywania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W czasie 

pełnienia funkcji Burmistrza Andrzej Kasiura nie spotkał się z sytuacją, aby wpłynęła oficjalna 

skarga do rozpatrzenia, którą podpisało aż tyle osób. Burmistrz Krapkowic zaapelował o to, 

aby nie angażować się za żadną ze stron do puki Komisja nie zakończy postępowania.  

Radna Maria Karwecka w kwietniu uwierzyła, że te skargi zostaną rozpatrzone przez Komisje 

Skarg, Wniosków i Petycji, ale w maju się załamała, kiedy usłyszała, że dyrektorka została 

zawieszona.  

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania radnych, sołtysów. 

Przewodniczący Rady Bernard Friedla poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia 

majątkowe w wyznaczonym terminie.  

Radny Józef Brzozowski poinformował, że ma przed sobą petycję dotycząca organizacji ruchu 

w obrębie ulicy Ligonia i zastanawia się dlaczego nikt z urzędu nie zapytał ludzi z tej dzielnicy.  

Radny Józef Brzozowski złożył wniosek, aby radni dostali na maila wnioski od tych 

mieszkańców, którzy wnioskowali o zmianę organizacji ruchu przy ul. Ligonia. 

Radny Andrzej Małkiewicz zapytał co spowodowało, że przerwa, w czasie której wypowiadała 

się Pani Juszczyk został wyłączony głos.   

Sekretarz Miasta Harald Brol przeprosił za zaistniałą sytuację i poinformował, że nagranie 

zostanie udostępnione w serwisie You Tube.  

 

Ad. 15. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

Przewodniczący Rady Bernard Friedla zamknął XIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

 

Protokołowała Agnieszka Kaczmarczyk.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

Bernard Friedla 


