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Protokół Nr XXII/2020 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 17 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym  

 

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 19.11.2020 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  04.12.2020 r.). 

5.Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2020 

roku  (projekt uchwały nr 3 z  07.12.2020 r.). 

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2021 rok (projekt 

uchwały nr 4 z  07.12.2020 r.). 

7.Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2020 roku oraz zatwierdzenie Planów 

Pracy na 2021 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 01.12.2020 r). 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projekt uchwały nr 7- w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały                  

z 04.12.2020 r.),   

b) projekt uchwały nr 8 - w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały  z  04.12.2020 r. ), 

c) projekt uchwały nr 9 - w sprawie   zmiany uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice (projekt uchwały z  13.11.2020 r.), 

d) projekt uchwały nr 10 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały 

z  03.12.2020 r.), 
e) projekt uchwały nr 11- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z  07.12.2020 r.), 

f) projekt uchwały nr 12- w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021" (projekt uchwały z  25.11.2020 r.), 

g) projekt uchwały nr 13-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały  z  09.11.2020 r.), 
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h) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z  19.11. 

2020 r.), 
i) projekt uchwały nr 15- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z  17.11.2020r.), 

k) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 25.11.2020 r.), 

j) projekt uchwały nr 17-  w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

w drodze przetargu   (projekt  uchwały z  25.11.2020 r.), 

k) projekt uchwały nr 18- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 01.12.2020 r.), 

l) projekt uchwały nr 19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas  

oznaczony do 10 lat (projekt uchwały z  04.12.2020 r.), 

m) projekt uchwały nr 20 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony do 

11 lat (projekt uchwały z 04.12.2020 r.), 

n) projekt uchwały nr 21- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 08.12.2020 r.), 

o) projekt uchwały nr 22- w sprawie określania rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice(projekt uchwały z 08.12.2020 r.), 

p) projekt uchwały nr 23-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gogolin(projekt uchwały                  

z 08.12.2020 r.), 
r) projekt uchwały nr 24- w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji niepublicznym innym formom 

wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące 

jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych(projekt uchwały z 08.12.2020 r.), 

s) projekt uchwały nr 25- w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, 

dla których Gmina Krapkowice jest organem prowadzącym (projekt uchwały z 08.12.2020 r.), 

u) projekt uchwały nr 26-   w sprawie zmiany uchwały nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 

w gminnych przewozach pasażerskich  (projekt uchwały z 08.12.2020 r.), 

v) projekt uchwały  nr 27- w wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice (projekt uchwały                     

z  03.12.2020r), 

w) projekt  uchwały nr 28- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/458/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

15 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych 

oraz urządzeń kanalizacyjnych (projekt uchwały z 05.12.2020 r.), 

x) projekt uchwały nr 29- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 

urządzeń kanalizacyjnych(projekt uchwały z 05.12.2020 r.), 

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

międzysesyjnym. 

11.Wolne wnioski i informacje. 

12.Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia XXII Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej   Pan Bernard Friedla, obejmując 

jej przewodniczenie .  

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

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

prezesów spółek, wszystkich biorących udział w obradach . 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w   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.  
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Protokoły nr  XX i nr XXI z Sesji RM dnia 19.11.2020 r. oraz z dnia 07.12.2020 r. przyjęto 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Przewodniczący Rady Pan Bernard Friedla zgłosił  w imieniu burmistrza autopoprawki do porządku 

obrad: autopoprawkę  do projektu uchwały nr 1 w spr. projektu budżetu na 2021r- autopoprawka 

przeszła przy  19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”; autopoprawkę nr 2 do projektu wpf- 

autopoprawka przeszła przy 19 głosach „za”,1 „wstrzymującym” oraz autopoprawkę  do projektu 

uchwały nr 8 w spr. zmiany wpf- autopoprawka przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych 

Porządek obrad ze zmianami przyjęto jednomyślnie- 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      

-wprowadzono wszelkie obostrzenia, zdalną naukę w placówkach oświatowych, brak osobistego 

kontaktu w jednostkach opiekuńczych-wydawane są obiady- dla pracowników praca zdalna, w umig 

petenci załatwiają sprawy w różnych formach: osobiście w wydziałach, telefonicznie, elektronicznie –

praca zdalna dla urzędników-obostrzenia mają być przedłużone-  

-24.11.2020 r- podpisanie umowy  na budowę łącznika pomiędzy szkołą podstawową a halą sportową    

w Żywocicach, częściowo finansowanego w 2020 roku i częściowo w 2021 roku- część środków            

pochodzi z regionalnego funduszu inicjatyw lokalnych, 

-24.11.2020r.-podpisanie umowy na zadanie pn. przebudowa łącznika- ul. Opolska- skrzyżowanie          

z ulicą Kolejową i  b.mostem kolejowym-, 

-28.11.2020r.- pogrzeb  długoletniego radnego śp.Wernera Koppe -podziękowania za pamięć                   

i uczestnictwo w pogrzebie-na wakujący mandat postanowieniem Komisarza Wyborczego wstąpi Pani 

Dorota Koczulla, która uzyskała kolejny wynik wyborczy, po śp. radnym W.Koppe- ślubowanie na 

najbliższej sesji w 2021 roku, 

-02.12.2020r.-podpisanie umowy na przebudowę Środowiskowego Domu Samopomocy- zakończenie 

pod koniec I kw.2021 r.-wartość zadania ponad 240 tyś.zł, 

-04.12.2020r.- podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Żużeli-Bąkowa, 

15.12.2020r- spotkanie z dyr. Państwowej Spółki Gazowniczej nt. podłączenia  południowej części 

gminy Krapkowice w gaz- inicjatywa ta rozpoczęła się już w 2019 roku- sołectwa  podłączane są 

sukcesywnie- aktualnie  Steblów, następnie w stronę Żywocic, Pietnej, Ligoty i Żużeli , w stronę Gminy 

Walce, 

-15.12.23021r-uroczyste oddanie do użytku nowego mostu i parku po jego rewitalizacji(wykonawca 

Firma Venus), w czasie pandemii uczestnictwo w okrojonym składzie – możliwe wiosną 2021r., po 

okresie pandemii organizacja oddania do użytku mostu połączona będzie  z festynem- całość inwestycji 

20 mln.200 tyś.zł. z czego 10 mln.200 tyś., to środki gminne, środki z regionalnego programu 

operacyjnego- 5 mln.zł, Powiatu Krapkowickiego- 5 mln.zł- podziękowania dla wszystkich, którzy byli 

zaangażowani w proces budowy nowego mostu i wsparcie finansowe, 

-30.11.2020r zakończył się Krajowy Powszechny Spis Rolny -100% rolników  gminy Krapkowice 

dokonało spisu, obecnie trwają prace przygotowujące do przeprowadzenia spisu gminnej bazy 

mieszkalnej, 

- wykorzystując czas ferii zimowych, w PP nr 1 trwają prace remontowe, montaż 220 szt. szafek 

uczniowskich z tego 144 szt. z budżetu gminnego- w roku 2021 dokupienie kolejnych 60 szt. szafek; 

prace remontowe w PP nr 2- dwa pomieszczenia do prowadzenia zajęć sensorycznych łącznie                  

z wyposażeniem na kwotę 9 tys.zł.  

Radny Andrzej Małkiewicz- poprosił o informację nt. sprawy 14 letniego Krapkowiczanina, jego 

wydarzeń na Facebook-u, przeprowadzonych działań burmistrza nt. przeprowadzonych czynności 

krapkowickiej policji, zaznaczając, że nie będzie wnioskował o obniżenie w budżecie tzw. dotacji 

gminnej na dodatkowe patrole policyjne 

Burmistrz Pan Kasiura- udzielił odpowiedzi- odpowiedź Komendanta Policji zostanie radnym przesłana. 

Sprawozdanie Burmistrza przyjęto do wiadomości- do protokołu. 
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Ad.3. 

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

obrad 

Maria Karwecka ponowiła zapytanie odnośnie lamp oświetleniowych na łączniku ul. Krasickiego-

ul.Chopina, na placu (obok poczty), jak również o postawienie wiaty autobusowej -przy Alei Jana Pawła 

II. Przygotowane procedury antymobbingowej przez GCUF, Bibliotekę, KDK, placówki oświatowe         

i przesłanie ich do wiadomości radnym. 

Radny Adam Orzechowski- wydłużono linię autobusu miejskiego, czy w związku z tym ma być 

wyłączony przystanek autobusowy na Os.1000 lecia; dlaczego nie zostały wprowadzone do budżetu 

remonty ulic Parkowa-Kościuszki i Dzierżonia- miały być pierwszoplanowe na 2021 rok; remont 

schodów- blok nr 11- ul.Limanowskiego -remont schodów miał być przeprowadzony w listopadzie br.-

do dzisiaj nie wykonany. 

Radny Marcin Misiewicz- na nowym moście jest ścieżka rowerowa- zabezpieczenia na moście są raczej 

niebezpieczne -stanowią zagrożenie dla rowerzystów, dla karetek pogotowia ratunkowego itd.; 

odpowiedni znak postawić przy zjeździe z mostu, gdyż samochody nie skręcają w lewo-ul.Kolejowa 

tylko jadą na wprost na ulicę raczej polną. 

Radny Artur Thiel- padłe koty przy bibliotece-ul.Mickiewicza, przy szpitalu krapkowickim należy 

usunąć. 

Ad.4. 

   Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice  na 2021 rok (projekty uchwał nr 1 i 2  z  04.12.2020 r.). 

Przewodniczący obrad Pan Friedla - stwierdził, że projekt budżetu gminy na 2021 rok Burmistrz 

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

terminie- do 15 listopada  2020 r.- radni otrzymali do wiadomości na tablety-Przewodniczący rady  

przedstawił radnym Uchwałę nr 410/2020- opinia Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 grudnia 

2020 roku: o przedłożonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały budżetowej Gminy  

Krapkowice na 2021 rok; Uchwałę nr 411/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.- opinia RIO o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej; Uchwałę nr 421/2020 z dnia 11 

grudnia 2020 r- opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

Radni, projekt budżetu na 2021 rok, projekt wpf, analizowali szczegółowo na wszystkich komisjach       

w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2020 r., przed Sesją Rady- wszystkie komisje pozytywnie oceniły projekt 

budżetu na 2021 rok. 

W dyskusji nad projektem budżetu na 2021 rok głos zabrali: 

Radny Andrzej Małkiewicz- wnioskowałem o zabezpieczenie środków w budżecie  na 2021 rok, na 

rewitalizację stadionu miejskiego w Otmęcie- kilkakrotnie odkładana sprawa w sprawie  realizacji tego 

zadania- we wtorek złożyłem do burmistrza wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na 

dokumentację projektową, co znaczyłoby rozpoczęcie tego zadanie- na komisjach, przed sesją powyższe 

omawiano i ze strony burmistrzów uzyskano informację, iż  na początku roku  2021  spowodują 

spotkanie na w/w temat. 

Radna Maria Karwecka- rewitalizacja  stadionu miejskiego wraz z basenem. 

Burmistrz  Pan Kasiura- należy dobrze przygotować temat szczególnie pod względem sfinansowania 

zadania i takie spotkanie jest możliwe na przełomie styczeń/luty 2021 r- wstępna koncepcja 

zagospodarowania stadionu znajduje się w Wydz.OST- przed spotkaniem, ta koncepcja zostanie 

przesłania do wiadomości radnym. 

Radny Andrzej Małkiewicz- spotkanie w szerszym gronie- jedna wspólna, komisja dla radnych, pod 

uwagę wszystkie dni tygodnia oprócz poniedziałku. 

Skarbnik Miasta Ryszard  Patej- wiele zadań, poza planem- co będzie jeżeli RIO nie da pozytywnej 

opinii- proszę zobaczyć wpf pod kątem długów- spłat kredytów – mamy  do 33 roku -13 lat- banki dają 

maksymalnie do 15 lat - na komisji omówiłem dokładnie budżet z programem naprawczym   na 

zaciąganie kredytów- należałoby    utrzymać, to co mamy i realizować- nie tworzyć nowych zadań -nie 

mamy możliwości dalej brania kredytów zupełnie bezkarnie- tu może zareagować RIO. 
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Radny Andrzej  Małkiewicz- to po co dokumentacja na most południowy, jeżeli nie stać nas na te 

zadania- dopiero nie stać nas na most południowy- jest wiele możliwości starania się o środki 

zewnętrzne, aby przystąpić do rewitalizacji stadionu - najpierw trzeba mieć dokumentację.  

Skarbnik Miasta Ryszard  Patej omówił autopoprawkę do projektu uchwały nr 1-autopoprawkę do 

projektu uchwały nr 1 w spr. projektu budżetu na 2021 rok przegłosowano jednomyślnie- głosowało 20 

radnych - projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok wraz z autopoprawką przegłosowano 

jednomyślnie – głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/259/2020;  

-autopoprawkę do projektu nr 2 w sprawie  wpf, omawiając uwagi RIO- opinia do przedłożonego 

projektu wpf-  

Radny Andrzej  Małkiewicz wniósł uwagę, aby w/w opinie RIO przesłać na tablety radnym- nie zostały 

przesłane przed sesją. 

autopoprawkę przegłosowano  20 głosami-głosowało 20 radnych- projekt  uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką przegłosowano  jednomyślnie - głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr XXII/260/2020 . 

Ad.5.  

   Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej       

w 2020 roku. 

Sprawozdanie przedstawił  Przewodniczący Komisji  Andrzej  Malinowski       

Radny Andrzej  Małkiewicz- kontrola w placówkach oświatowych pod względem wynajmowania 

pomieszczeń i opłat nie przebiegła zgodnie z moim wnioskiem-nie ma opinii rad rodziców, opinii radcy 

prawnego…. 

Odpowiedzi udzielił przewodniczący komisji Andrzej Malinowski. 

Naczelnik Wydz.Oświaty Jolanta Mysluk- z urzędu sprawdzi czy  dyrektorzy szkół występują o opinie 

rad rodziców  przy wynajmowaniu pomieszczeń w szkołach- uzyskana informacja zostanie przekazana 

radnym do wiadomości. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w wyniku głosowania- przyjęto jednomyślne- głosowało 20 radnych 

UCHWAŁA Nr XXII/261/2020 

Ad.6. 

   Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2021 rok. 

-autopoprawkę do projektu nr 4- przegłosowano jednomyślne –głosowało 20 radnych  

- uchwała przeszła jednomyślnie-głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/262/2020. 

Ad.7. 

    Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2020 roku oraz zatwierdzenie 

Planów Pracy na 2021 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 2020 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  Artur Thiel     - za-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów. 

4) Pan Paweł Mazurek  - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodniczący komisji podziękowali za dobrą współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, 

spółkami gmin., z wydziałami i biurami  umig.  

Wszystkie sprawozdania w załączeniu do protokołu, przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej 

wiadomości- do protokołu.  

Plany pracy na 2021 rok  kolejno przedstawili:  

1) przewodniczący rady Pan Friedla przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok-  przyjęto do 

zatwierdzającej wiadomości- do protokołu  
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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 czerwcowego posiedzenia komisji tematu pn. 

Informacja nt.budowy nowego  cmentarza komunalnego w Krapkowicach oraz do wrześniowego 

posiedzenia komisji  tematu pn. Sprawozdanie z przeglądu stanu technicznego sprzętu, urządzeń 

ławek,” śmietników ulicznych” itd 

4) za-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Pan Artur Thiel- przyjęto do 

zatwierdzającej wiadomości- do protokołu.  

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 uchwały poddano pod głosowanie ,nie wniesiono uwag: 

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

Problemów Alkoholowych - uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXII/263/2020;  
-projekt uchwały nr 6 w spr.. zatwierdzenia Programu Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii- 

uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/264/2020.  

 

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 14,15 i 16 grudnia 2020 r.: 
Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projekt uchwały nr 7- w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok- uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/265/2020.  
b) projekt uchwały nr 8 - w sprawie zmiany wpf – autopoprawkę przegłosowano jednomyślnie –głosowało 20 

radnych – uchwała z autopoprawką przeszła jednogłośnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXII/266/2020.  
c) projekt uchwały nr 9 - w sprawie   zmiany uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice - uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/267/2020.  
d) projekt uchwały nr 10 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała 

przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/268/2020.  
e) projekt uchwały nr 11- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXII/269/2020.  
f) projekt uchwały nr 12- w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021" uchwała przeszła jednogłośnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/270/2020.  
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g) projekt uchwały nr 13-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uchwała przeszła jednogłośnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/271/2020.  

h) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/272/2020.  
i) projekt uchwały nr 15- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uchwała przeszła jednogłośnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/273/2020.  
k) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uchwała przeszła jednogłośnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/274/2020.  
j) projekt uchwały nr 17-  w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

w drodze przetargu - uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXII/275/2020.  
k) projekt uchwały nr 18- w sprawie nadania nazwy ulicy- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr XXII/276/2020.  
l) projekt uchwały nr 19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas  

oznaczony do 10 lat - uchwała   przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXII/277/2020.  
m) projekt uchwały nr 20 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony do 

11 lat- 

radny Andrzej Małkiewicz- zgłosił wniosek w przedmiocie wydłużenia okresu wydzierżawienia 

nieruchomości na okres 12 lat – wniosek poddany pod głosowanie przeszedł jednomyślnie-głosowało 20 

radnych- uchwała z wprowadzonym wnioskiem  przeszła jednomyślnie-głosowało 20 radnych- 

uchwała  ze zmianą przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/278/2020.  
n) projekt uchwały nr 21- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach- uchwała przeszła jednogłośnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/279/2020.  
o) projekt uchwały nr 22- w sprawie określania rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice- 

uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/280/2020.  

p) projekt uchwały nr 23-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gogolin- uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/281/2020.  
r) projekt uchwały nr 24- w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji niepublicznym innym formom 

wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące 

jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych-  
Zgłoszone wnioski w sprawie dofinansowania niepublicznego przedszkola  

Komisji Spraw Społecznych : w 2020 roku- 90% , w 2021 roku – 70%  , w 2023 roku- 60%  -nie 

przeszedł  głosami: 8 „za”, 11 przeciw,1 wstrzymujący-głosowało 20 radnych 

Komisję Gospodarki i Finansów: w 2020 roku- 100% , w 2021 roku -  90% , w 2023 rok- 80%- wniosek 

przeszedł głosami :12 za,6 przeciw,2 wstrzymujących- głosowało 20 radnych- 

uchwała z przegłosowanym wnioskiem przeszła przy głosach: 15 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące--

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/282/2020.  
s) projekt uchwały nr 25- w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, 

dla których Gmina Krapkowice jest organem prowadzącym-- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr XXII/283/2020.  
u) projekt uchwały nr 26-   w sprawie zmiany uchwały nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 

w gminnych przewozach pasażerskich -- uchwała przeszła przy 19 za, 1 głosie wstrzymującym-głosowało 

20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/284/2020.  
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v) projekt uchwały  nr 27- w wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice-- uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXII/285/2020.  
w) projekt  uchwały nr 28- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/458/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

15 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych 

oraz urządzeń kanalizacyjnych- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXII/286/2020.  
x) projekt uchwały nr 29- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 

urządzeń kanalizacyjnych-- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXII/287/2020.  

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

okresie międzysesyjnym. 

Zastępca burmistrza Pan Joszko udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Karweckiej w sprawie lamp 

oświetleniowych na łączniku ul. Krasickiego-ul.Chopina, na placu zabaw (obok tych ulic), jak również 

o postawienie wiaty autobusowej -przy Aleii Jana Pawła II, odnośnie procedur antymobbingowych 

wprowadzonych przez GCUF, Bibliotekę, KDK, placówki oświatowe- stosowna informacja zostanie 

radnym przesłana; radnego Artura Thiel nt.padłych kotów przy bibliotece-ul. Mickiewicza, przy szpitalu 

krapkowickim należy usunąć-odpowiednie służby zostaną powiadomione o usunięciu padłych zwierząt. 

Naczelnik Wydz. GKI Pani Kubacka na zapytanie  radnego Orzechowskiego oraz radnego Misiewicza    

w spr.wydłużonej linii autobusu miejskiego- czy w związku z tym ma być wyłączony przystanek 

autobusowy na Os.1000 lecia (przystanek nie zostanie zlikwidowany), dlaczego nie zostały 

wprowadzone do budżetu remonty ulic Parkowa-Kościuszki i Dzierżonia- miały być pierwszoplanowe 

na 2021 rok; remont schodów- blok nr 11- ul. Limanowskiego -remont schodów miał być 

przeprowadzony w listopadzie br.-do dzisiaj nie wykonany; niebezpiecznych zabezpieczeń na nowo 

wybudowanym moście-stanowią zagrożenie dla rowerzystów (ścieżka rowerowa), dla karetek 

pogotowia ratunkowego itd.; odpowiedni znak postawić przy zjeździe z mostu, gdyż samochody nie 

skręcają w lewo- ul. Kolejowa tylko jadą na wprost na ulicę raczej polną. radnego Artura Thiel 

nt.padłych kotów przy bibliotece-ul.Mickiewicza, przy szpitalu krapkowickim należy usunąć. 

11.Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Pan Friedla poinformował o Petycji Pana Tomasza  Marona w spr. podjęcia uchwały nt. 

szczepień  przeciwko  Cowit-19  i  przekazaniu petycji do rozpatrzenia , do Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji  

Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Myśluk poinformowała o organizacji, w części okrojonej ferii 

zimowych  w placówkach oświatowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

Radny Jarosław Waligóra- wstępnie poinformował o złożeniu wniosku o rozważenie wprowadzenia 

montażu  lamp oświetleniowych na łączniku ul. Krasickiego-ul.Chopina, na placu zabaw (obok tych 

ulic), jak również rozważeniu zorganizowania parkingu –przy ul.Krasickiego-Kilińskiego 14. 

Prezes ZGKiM Pan Piosek udzielił odpowiedzi nt. własności w/w terenu. 

Radny Józef Brzozowski- na jakim etapie jest rozpatrywana jest petycja w spr. organizacji ruchu-

ul.Ligonia-podpisana przez 130 mieszkańców. Odpowiedzi udzielili Przewodniczący rady Pan Friedla, 

zastępca burmistrza Pan Joszko, naczelnik wydz.GKI Pani Kubacka. 

Radny Marcin Misiewicz- zwrócił uwagę przewodniczącemu  na nieodpowiedni sposób prowadzenia 

obrad i odbierania głosu radnym- zakwestionował odebranie głosu radnej Karolinie Dziuk gdzie nie 

mogła wypowiedzieć się nt. nieodpowiednio przygotowany projekt uchwały nr 24- dotacja dla podmiotu 

prowadzącego niepubliczne przedszkole 

Radny Małkiewicz oraz radna Dziuk potwierdzili określanie przez przewodniczącego obrad  limitu 

głosu dla niektórych radnych i odbieranie im głosu- zdaniem radnych projekty wprowadzane są zbyć 

późno i nie odpowiednio przedyskutowywane.  

Przewodniczący Rady Pan Friedla- poinformował, że aby wszystkie tematy zostały dobrze 

przedyskutowane , przy udziale wszystkich radnych, proponuje jedno posiedzenie dla  wszystkich 

komisji. 
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Burmistrz Pan Kasiura –podziękował za uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok, za dobrą  współpracę             

w „trudnym roku”, nawiązał do częstszych spotkań z radnymi, aby tematy były szczegółowo  

omówione, złożył życzenia świąteczne, dobrego i zdrowego wejścia w nowy rok. 

Przewodniczący Pan Friedla , przewodniczący Klubu KW Macieja Sonika Pan Brzozowski złożyli 

również życzenia świąteczne i noworoczne. 

12.Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                                Bernard  Friedla  

 

                                                                                                 

 


