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Protokół Nr XXIV/2021  

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 25 lutego 2021 r. 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

Ad.1. Sprawy regulaminowe. 

  XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w trybie zdalnym. 

Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1650 

W obradach uczestniczyło ok.40 osób.  

Otwarcia XXIV 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, 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. Protokoły  z sesji  rady z dnia 17.12.2020 r.  oraz z 

dnia 21.01.2021r. 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  XXIV  Sesji  Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie  prawomocności  

obrad .  

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

17.12.2020 r. do 25.02.2021 r. 

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

porządku obrad. 

4. Informacja   z  realizacji  programów  gminnych:  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy  i  Ochrony Ofiar Przemocy            

w  Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny. 

5. Przyjęcie Programu z działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2021 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) projekt uchwały nr 1-  zmieniający uchwałę  Nr XV/179/2020  Rady Miejskiej  w  Krapkowicach 

z dnia  27     lutego  2020 r.  w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów     

i wyboru przewodniczącego komisji (projekt uchwały  z 08.02.2021 r.);   

b) projekt uchwały nr 2- zmieniający  uchwałę nr XV/181/2020 Rady Miejskiej                        

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru składu osobowego          

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i wyboru przewodniczącego (projekt  uchwały             

z 08.02.2021 r.); 
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c) projekt uchwały nr 3-  w sprawie zaliczenia drogi ul. Obuwników w Krapkowicach do kategorii 

dróg gminnych (projekt uchwały 15.01.2021r.);  
d) projekt uchwały nr 4 -  w  sprawie powierzenia wykonania niektórych  zadań  własnych Gminy 

Krapkowice  z zakresu gospodarki  komunalnej   spółce  Wodociągi  i  Kanalizacja Spółka z o.o. 

w Krapkowicach (projekt  uchwały  z 08.02.2021 r.);  

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt  

uchwały z 09. 02. 2021 r.); 
f) projekt uchwały nr 6- w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały z  09.02.2021r.);   

g)projekt uchwały nr 7-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, 

Kozielskiej, Prudnickiej ((projekt uchwały z 09.02.2021r.); 

h)projekt uchwały nr 8-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 1 Maja, Prudnickiej, Moniuszki i Krasińskiego 

w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.02.2021r.); 

i)projekt uchwały nr 9-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej i Górnej w Krapkowicach (projekt 

uchwały z 09.02.2021r.); 

j)projekt uchwały nr 10-  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach 

(projekt uchwały z 09.02.2021r.); 

k) projekt uchwały nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały                      

z 07.12.2020r.); 

l) projekt uchwały nr 12- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze 

bezprzetargowej  dla   poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt 

uchwały z 07.12.2020r.); 

m)projekt uchwały nr 13-  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 23.12.2020r.); 

n) projekt uchwały nr 14- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt 

uchwały   z 15.12.2020r.); 

o) projekt uchwały nr 15-  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt 

uchwały   z 03.02.2021r.); 

p) projekt uchwały nr 16- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt 

uchwały   z 03.02.2021r.); 

r) projekt uchwały nr 17-  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 05.02.2021r.); 

s) projekt uchwały nr 18- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody (projekt uchwały z 30.11.2020r.); 

u))projekt uchwały nr 19- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy  Krapkowice na lata 2021–2025 (projekt uchwały z 10.02.2021r.);      

v) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Krapkowice na lata 2021-2030 (projekt uchwały   z 10.02.2021r.);        

w)projekt uchwały nr 21-w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach programu Life 

(projekt uchwały   z 10.02.2021r.);      

y) projekt uchwały nr 22 - w sprawie rozpatrzenia petycji (projekt uchwały z 16.02.2021r.);           

z) projekt uchwały nr 23 – w sprawie zwolnienia  z opłaty za alkohol (projekt uchwały                     

z 16.02.2021 r.);  

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

w   okresie międzysesyjnym. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie XXIV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
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Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad trzech 

projektów uchwał:  

Nr  24- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 

Nr 25-   w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru przedstawiciela do składu Związku Gmin 

„PROKADO” 

Nr  26-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p- ul. Górna, Koziołka, Transportowa 

i rz.Odra 
W/w projekty uchwał 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 17.12.2021 r. przedstawił Burmistrz 

Krapkowic Pan Andrzej Kasiura- 

UMiG w Krapkowicach pracuje zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, w trybie 

zdalnym, od kilku tygodni, na wniosek naczelników niektórych wydziałów w trybie 

stacjonarnym- od 1marca wznowi działalność Pływalnia Delfin, OPS,SDŚ (przeprowadzono 

w tych jednostkach remonty), wznowił działalność  WTZ 

17.12.2021r.- sesja budżetowa  

22.01.2021r- tradycyjnie spotkanie z sołtysami wszystkich sołectw-podziękowanie za ich 

pracę, wspólne dbanie o bezpieczeństwo sanitarno- zdrowotne 

30.12.2021r- spotkanie z dyrektor MiGBP- po raz szósty najlepsza biblioteka na 

Opolszczyźnie-na ręce dyrektor podziękowania dla całego Zespołu  

04.01.2021r-spotkanie robocze z dyr. żłobków nt. otwarcia działalności żłobków w pandemii    

i dofinansowania ich działalności z budżetu gminy (wcześniej złożony  wniosek dyrektorów   

o dofinansowanie działalności żłobków 

12.01.2021r- spotkanie w Aglomeracji Opolskiej 

15.01.2021r- ruszyły szczepienia w naszej gminie- zapewniony dowóz dla tych którzy maja 

utrudniony dojazd do pkt.szczepień 

18.01.2021r-w UMiG wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek, 

trenerów i działaczy sportowych 

21.01.2021r-Sesja nadzwyczajna- ślubowanie radnej Doroty Koczulla- po wygaśnięciu 

mandatu radnego śp.Wernera Koppe 

23.01.2021r.- spotkanie z sołtysami Ściborowic i Nowego Dworu nt. zakończenia inwestycji 

w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej- wcześniej z sołtysem Gwoździc 

28.01.2021r- spotkanie z klubem PV Volley- omówienie sytuacji klubu, przyszłości siatkówki 

w Krapkowicach kobiecej i już działającej męskiej 

28.01.2021r- spotkanie robocze z PO Komendantem Policji i Straży Miejskiej- dot. dalszej 

współpracy 

29.01.2021r.-spotkanie w Opolu z dyrekcją i pracownikami Generalnej Dyr.Dróg                     

i Autostrady Krajowych  nt. inwestycji-  drogi krajowej-45- od zjazdu z autostrady  do ronda 

29.01.2021r- Walne Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego (Zdzieszowice, Gogolin, 

Krapkowice)- spotkanie z dyr. PKS Strzelce Opolskie nt. realizacji zadań publicznych  

31.01.2021r-  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej- zbiórka pieniędzy w większości  online- 

Koncert Noworoczny zorganizowany  w KDK- podziękowania dla dyr. KDK za organizację 

powyższego w trakcie pandemii  

01.02.2021r- 20 lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach- symboliczne spotkanie 

-podziękowanie za dobrą działalność na rzecz mieszkańców 

01.02.2021r- powołanie w UMiG nowego Biura Planowania i Rozwoju- kierownikiem został 

Pan Zygmunt Knura- biuro zajmuje się  opracowaniem i uczestniczeniem w strategii gminy 

Krapkowic- realizuje programy związane  z czystym powietrzem- wymiana źródeł ciepła          

w domach –pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne projekty 
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04.02.2021r- spotkanie z KS Otmęt Krapkowice- podpisanie umowy na dotacje, promocję 

gminy 

08.02.2021r.- podpisanie umów z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie gminy 

10.02.2021r- spotkanie z dyr. ZG w Opolu nt. gazyfikacji sołectwa Gwoździce- działania 

rozpoczęte 4 lata temu- ponadto programem  objęte są sołectwa Dąbrówka Górna i Rogów 

Opolski-dopisane będą sołectwa Steblów i Żywocice 

12.02.2021r- spotkanie robocze z Zarządem Dróg Wojewódzkich  nt. przebudowy ulicy  

Opolskiej w Krapkowicach- część ulicy zamknięta-zrobiono objazd dogodny dla kierowców- 

prace rozpoczęto od  położenia nowej sieci wodociągowej 

16.02.2021r-spotkanie z kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu Politechniki 

Krakowskiej w zakresie ochrony historyczno- konserwatorskiej Krapkowic-opracowanie 

dokumentacji na zlecenie Woj. Urzędu Ochrony Zabytków- zachowanie  zabytków, 

dziedzictwa kulturowego- dokument przydatny przy pracach planistycznych, strategii, przy 

programach rewitalizacji części miejskich 

23.02.2021r- podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie ostatniej części ścieżki 

rowerowej od wiaduktu  do Gogolina- podpisanie umowy na budowę parkingu ze 

stanowiskami dla samochodów i rowerów pomiędzy Urzędem Skarbowym i Policją 

Od listopada 2020 r. trwają prace w umig związane z organizacją Narodowego Spisu 

Powszechnego  ludności i mieszkań- aktualnie  trwają szkolenia i egzaminy dla 

rachmistrzów- spisywać się będzie od 1 kwietnia do 30 września br.- w gminie Krapkowice 

będzie 9 rachmistrzów, którzy będą pomagać tym, którzy nie będą potrafili samodzielnie się 

spisać. 

Na wymianę pieców węglowych przeznaczono 120 tys.zł gminnego dofinansowania- nabór 

trwał od 4 stycznia br. do 16 lutego br.-złożono 60 wniosków-aktualnie trwa weryfikacja 

wniosków. 

Trwają rozmowy nt. koncepcji budowy nowego cmentarza  komunalnego- na przełomie 

marca/kwietnia br. ogłoszony będzie wspólnie z firmą  przetarg na wielowariantową 

koncepcję- ma być gotowa w miesiącach letnich br,- następnie wykonanie dokumentacji 

podzielonej na kilka etapów-dokument ma być gotowy do końca roku br.,tak aby móc przy 

konstruowaniu budżetu na 2021 r, zabezpieczyć pieniądze na I etap budowy cmentarza. 

10 lutego br zarządzeniem burmistrza odwołana została dyrektor PP nr 2 w Krapkowicach –

zostaje nauczycielem zawieszonym w czynnościach aż do zakończenia postępowania 

dyscyplinarnego-aktualnie odbywa się postępowanie przygotowawcze. 

Zabezpieczyliśmy pieniądze  na remont dachu PSP Nr 1- ul. Kwiatowa- remont będzie 

przeprowadzony jak najszybciej- inne zadania w placówkach oświatowych , nie wymagające 

tak szybkich remontów zostaną przeprowadzone w późniejszym terminach a na realizacje 

tych zadań pozyskane będą dodatkowe pieniądze. 

Odnośnie działalności Straży Miejskiej proponujemy osobne spotkanie, najlepiej stacjonarne , 

z udziałem Policji, jeżeli będzie to możliwe, to w  m-cu marcu br.  

1 marca br. wznawia działalność Pływalnia DELFIN- jak długo będzie funkcjonowała zależeć 

będzie od sytuacji krajowej cowit-19. 

Radna Maria  Karwecka do przedłożonego sprawozdania- ile pieniędzy zostało wydatkowane 

na remont SDŚ. 

Burmistrz Pan Kasiura- wydatkowano wyznaczoną kwotę, nie dużo ponad 300 tyś.( nie 

przekroczono kwoty przyznanej na remont)- będzie jeszcze wniosek dyrektor SDŚ                    

o nieznaczne środki  na całkowite zakończenie zadania- wszystkie zadania związane                

z bezpieczeństwem p.poż. zostały wykonane, co zostało już zgłoszone straży pożarnej- 

problemem było jedynie przesunięcie pieniędzy z zeszłego roku na ten rok. 

Radny Andrzej Krajka- podziękował za sprawne działanie i wyznaczenie pieniędzy na remont 

dachu PSP nr 1 – ul. Kwiatowa. 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krapkowic w okresie międzysesyjnym tj. od 

17.12.2021 r. radni przyjęli do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.3.  

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

porządku obrad. 

Radny Marcin Misiewicz- na jakim etapie jest realizacja ścieżki rowerowej na Os. Sady do 

Gogolina- czy powstanie znak pierwszeństwa dla rowerzystów na nowej drodze-most 

północny - nie ma żadnej informacji, a tu rowerzyści mają pierwszeństwo- dla 

bezpieczeństwa takie oznakowanie powinno się tu znaleźć ? 

Radna Maria Karwecka- ponowiła wniosek w sprawie postawienia wiaty autobusowej –Aleja 

Jana Pawła II oraz słupa ogłoszeniowego na Os.Sady, jak również oświetlenia skrzyżowania 

ul.Krasickiego-ul.Chopina; wyjaśnienie nieprawidłowego naliczana wynagrodzeń dla 

nauczycieli (wystąpienie pokontrolne RIO), wyjaśnienie szczegółowo pkt.6b,c- zamówienie 

publiczne źle przeprowadzone (wystąpienie pokontrolne RIO);  czy zlikwidowano pleśń           

w piwnicy PSP nr 1; dlaczego zrezygnowano z termomodernizacji PSP Nr 1,  na jakie zadania 

przeznaczono kwotę otrzymaną, jako wsparcie, od Rządu RP- ponad 4 mln.zł.; na co będzie 

przeznaczone 1 mln.zł wsparcia gminnego dla likwidowanej Spółki DELFIN., zostały 

przesłane przez OSA nowe wzory nt. wprowadzenia nowych procedur przeciw działaniu 

mobbingowi- procedury zostaną przesłane do biura rady, do ewentualnego odbioru jeżeli 

pracodawcy zechcą dokonać zmian w procedurach dotychczas obowiązujących,  w gminnych  

placówkach oświatowo- wychowawczych.  

Radny Adam Orzechowski- czy jest możliwość połączenia linii „ starego tramwaju” z nowym 

połączeniem Krapkowice-Gogolin w jedną linię autobusową ( aby nie trzeba było się 

przesiadać z jednego do drugiego autobusu; czy jest możliwość  po oddaniu do użytku drogi-

mostu północnego wykonanie „prawoskrętu”-od żywopłotu-  z ul. Staszica do ul. Prudnickiej 

oraz  „prawoskrętu”- z ulicy Szkolnej w ul.1 Maja- usprawni ruch samochodowy. 

Radny Andrzej Warzecha- czy na drodze-most  będzie wymalowana oś na środku jezdni 

Radny Andrzej Krajka- co z ogranicznikiem wysokości na drodze- most północny , czy został 

zlikwidowany, czy został zdewastowany. 

Radna Karolina Dziuk- na jakich zasadach są przyznawane godziny logopedy w placówkach 

przedszkolnych. 

 

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- informacje szczegółowo omówiono na posiedzeniu wspólnych komisji         

w dniu 23.02.2021r.  

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

 

Ad.5.  

   Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2021 rok      

( w załączeniu do protokołu). 

Program,  omówiony  szczegółowo  na  posiedzeniu  wspólnych  komisji  w dniu 23.02.2021r.  

- program  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
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Ad.6.  

    Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarowania  

gminnym zasobem nieruchomości ( w załączeniu do protokołu) 

Informację, omówiono szczegółowo na posiedzeniu wspólnych komisji  w dniu 23.02.2021r.  

-informację  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). 

Radny Ireneusz Żyłka -  jakie były koszy związane z zimowym utrzymaniem dróg 

Naczelnik Wydz.GKI Katarzyna Kubacka udzieliła odpowiedzi- koszt rzędu 250 tys. zl. za 

cały sezon zimowy- umowa podpisana ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja. 

Informację, omówiono szczegółowo na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 23.02.2021r  - 

informacje przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad. 8.  

    Podjęcie uchwał:  
a) projekt uchwały nr 1-  zmieniający uchwałę  Nr XV/179/2020  Rady Miejskiej                

w  Krapkowicach z dnia  27  lutego  2020 r.  w sprawie wyboru składu osobowego Komisji 

Gospodarki i Finansów   i wyboru przewodniczącego komisji- 

Na przewodniczącego Komisji Pan Bernard Friedla zgłosił kandydaturę radnego Artura 

Thiel, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

W wyniku głosowania radnego Artura Thiel wybrano na przewodniczącego Komisji 

Gospodarki i Finansów – głosowało 21 radnych. Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 

21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/294/2021;  

b) projekt uchwały nr 2- zmieniający  uchwałę nr XV/181/2020 Rady Miejskiej                        

w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru składu osobowego          Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji  i wyboru przewodniczącego- uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/295/2021;  

c) projekt uchwały nr 3-  w sprawie zaliczenia drogi ul. Obuwników w Krapkowicach do kategorii 

dróg gminnych - uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXIV/296/2021;  

d) projekt uchwały nr 4 -  w  sprawie powierzenia wykonania niektórych  zadań  własnych Gminy 

Krapkowice  z zakresu gospodarki  komunalnej   spółce  Wodociągi  i  Kanalizacja Spółka z o.o. 

w Krapkowicach - uchwała przeszła przy 20 głosach „za”-nie głosował radny Józef 

Brzozowski (przyczyny techniczne na tablecie)- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXIV/297/2021;  

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/298/2021;  

f) projekt uchwały nr 6- w sprawie zmiany wpf - uchwała przeszła- przy 20 głosach „za”-nie 

głosował radny Andrzej Malinowski (przyczyny techniczne na tablecie) głosowało 20 

radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/299/2021;  

g)projekt uchwały nr 7-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, 

Kozielskiej, Prudnickiej - uchwała przeszła przy 20 głosach „za”-nie głosował radny Andrzej 

Malinowski (przyczyny techniczne na tablecie)- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXIV/300/2021;  
h) projekt uchwały nr 8-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 1 Maja, Prudnickiej, Moniuszki i Krasińskiego 
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w Krapkowicach uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXIV/301/2021;  
i) projekt uchwały nr 9-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej i Górnej w Krapkowicach uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/302/2021;  
j) projekt uchwały nr 10-  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/303/2021;  

k) projekt uchwały nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości uchwała przeszła 

jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/304/2021;  
l) projekt uchwały nr 12- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze 

bezprzetargowej  dla   poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/305/2021;  
m) projekt uchwały nr 13-  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/306/2021;  

n) projekt uchwały nr 14- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/307/2021;  

o) projekt uchwały nr 15-  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/308/2021; 

p) projekt uchwały nr 16- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/309/2021;  
r) projekt uchwały nr 17-  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Krapkowice uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 

radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/310/2021;  
s) projekt uchwały nr 18- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody-  uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXIV/311/2021;    
u) projekt uchwały nr 19- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy   Krapkowice na lata 2021–2025- uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 

radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/312/2021;  
v) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Krapkowice na lata 2021-2030 - uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXIV/313/2021;  
w) projekt uchwały nr 21-w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach programu Life-  

uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/314/2021;  

y) projekt uchwały nr 22 - w sprawie rozpatrzenia petycji – uchwała przeszła przy 3 głosach 

wstrzymujących, 18 głosów „za”-głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/315/2021;  

z) projekt uchwały nr 23 – w sprawie zwolnienia  z opłaty za alkohol - uchwała przeszła 

jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/316/2021;  
Wprowadzone do porządku obrad projekty uchwał: 

Projekt uchwały nr 24- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych- 
uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/317/2021;  
Projekt uchwały nr 25- w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru przedstawiciela do składu Związku 

Gmin „PROKADO”- 
Kandydaturę radnego Tomasza Linka   na przedstawiciela do składu Związku Gmin 

„Prokado” zgłosił radny Artur Thiel.  Radny Tomasz Linek wyraził zgodę na 

kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono- na kandydaturę Tomasza Linka oddało 21 

głosów-głosowało 21 radnych- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXIV/318/2021; 
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Projekt uchwały nr 26- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p- ul. Górna, Koziołka, 

Transportowa i rz. Odra - uchwała przeszła przy 1 głosie wstrzymującym, 20 głosach „za”- 

głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXIV/319/2021.  

 

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

obrad  oraz  w okresie międzysesyjnym udzielili: 

Burmistrz Pan Kasiura- wszelkie zalecenia pokontrolne RIO są rozpatrywane i wyjaśniane- 

protokół RIO jest obszerny- proponuję osobne spotkanie i omówienie i wyjaśnienie  

poszczególnych zaleceń- radna Maria Karwecka wyraziła chęć spotkania i wyjaśnienia 

poszczególnych zaleceń RIO; jeżeli są jakiekolwiek uwagi ze strony nauczycieli PP Nr 2 lub 

rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola proszę o zgłaszanie uwag bezpośrednio 

do burmistrza, bądź na piśmie; jeżeli jest taka możliwość zgadzam się na rozesłanie do 

placówek oświatowych opracowanych przez OSA nowych procedur antymobbingowych- 

jeżeli dyrektorzy  zgłoszą chęć otrzymania procedur, można przesłać powyższe z biura rady.  

Zastępca burmistrza Arnold Joszko udzielił odpowiedzi na zapytania radnej Marii Karweckiej 

nt. zaniechania wyk.termomodernizacji budynku PSP Nr 1- ul.Szkolna; szczegółowo nt. 

wydatkowania kwoty 4 mln.234 tys.720 zł otrzymanej z rządowego funduszu dla samorządu 

(na jakie zadania pieniądze zostały wydatkowane); 

Naczelnik Wydz.GKI Katarzyna Kubacka udzieliła odpowiedzi na zapytania radnej 

Karweckiej nt. wiaty autobusowej na Os.Sady, oświetlenia na skrzyżowaniu ul.Chpina-ul. 

Krasickiego oraz zapytanie  radnej Teresy Rybczyk  nt. wiaty autobusowej w Kórnicy;  

Zastępca Burmistrza Arnold Joszko i Katarzyna Kubacka udzielili odpowiedzi na zapytania 

radnego Adama Orzechowskiego nt. prawoskrętów  na skrzyżowaniach Staszica- Prudnickiej 

oraz ul.Szkolnej i ul.1 Maja oraz na zapytanie połączenia dwóch miejskich linii 

autobusowych (starej i nowej) w jedną linie; na zapytanie radnego Andrzeja Warzechy nt. 

namalowania osi jezdni na drodze -most północny, na zapytanie radnego  Andrzeja Krajki nt. 

uszkodzonego ogranicznika wysokości na drodze-most północny, na zapytanie radnego 

Marcina Misiewicza nt.realizacji ścieżki rowerowej z Os.Sady do Gogolina oraz 

pierwszeństwa dla rowerzystów na drodze-most północny;  

Likwidator Spółki Delfin Romuald Haraf nt.zapytanie  radnej Marii Karweckiej odnośnie 

wydatkowania 1 mln.zł, jako dofinansowania gminnego na likwidację  Spółki DELFIN; 

Burmistrz Andrzej Kasiura oraz Naczelnik Wydz.Oświaty Jolanta Myśluk udzielili 

odpowiedzi na zapytania  radnej Karweckiej nt. zawieszenia w czynnościach dyr.PP Nr 2, 

likwidacji pleśni w piwnicy PSP Nr 1 w Krapkowicach; wprowadzonych zasad w placówkach 

przedszkolnych odnośnie godzin logopedycznych. 

Prezes ZGKiM Józef Piosek udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Marii Karweckiej 

odnośnie montażu słupa ogłoszeniowego na Os. Sady. 

 

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

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

oświadczeń majątkowych- w biurze  rady można pobrać druki oświadczeń, ewentualnie          

w drugiej połowie marca druki prześlemy radnym. 

Radna Maria Karwecka- podziękowała za inicjatywę budowy chodnika na Os XXX lecia, od 

strony budynku szpitala, wskazała na rozważenie wykonania w ciągu drogi lokalnej  przejść 

dla pieszych Os. Sady-  3 Maja. 

Radny Ireneusz Żyłka- wnioskował o poczynienie w miarę możliwości  działań  w kwestii 

odnowienia niewidocznych przejść dla pieszych (pomalowanie). 

Radna  Dorota Koczulla- zgłosiła zapytanie w kwestii doświetlenia sołectwa Rogów Opolski. 
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Radny Andrzej Krajka zgłosił przygotowanie informacji nt.  oszczędności wynikłych po 

dokonaniu porównania zatrudnienia -umowa o pracę, umowa zlecenie w Spółce Delfin, przed 

likwidacją i po likwidacji. 

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielili burmistrz Andrzej Kasiura, naczelnik Wydz.GKI 

Katarzyna Kubacka, likwidator Spółki Delfin Romuald Haraf. 

Radna Teresa Rybczyk-  wnioskowała o wykonanie barierek bezpieczeństwa  w Kórnicy-  

przy drodze do Nowego Dworu- rów głęboki 1,3 m i szer.2,5 m. 

Na powyższe odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza Arnold Joszko. 

Radna Karolina Dziuk- wnioskowała o posadzenia drzew w miejsca wyciętych, podziękowała 

za wykonanie sali sensorycznej w PP Nr 2 w Krapkowicach. 

Naczelnik Wydz. GKI Katarzyna Kubacka- udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego 

Ireneusza Żyłki nt. liczby miejsc w kolumbarium na cmentarzu w Krapkowicach- ul.Staszica- 

na 39 miejsc wykonanych pozostało 9 wolnych. 

 

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

obrad Pan Bernard Friedla. 

Protokołowała Elżbieta Skiba. 

    

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                          Bernard Friedla 

 

                                                                                


