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Protokół Nr XXV/2021 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu (nośnik 

DVD)- jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

Ad. 1. 

 XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w trybie zdanym. 

Sesję rozpoczęto o godz. 1440 i zakończono o godz. 1840. 

W obradach uczestniczyło około 40 osób.  

Otwarcia XXV 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.  

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 20 

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

(listy obecności w załączeniu do protokołu).  

Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 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 20 radnych.  

Porządek obrad: 

  1.  Otwarcie  XXV  Sesji  Rady Miejskiej  w  Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 25.02.2021r.   

  3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13  porządku  

obrad. 

  4. Sprawozdanie z rocznej działalności Spółki DELFIN,WTZ,OPS,SDŚ oraz sprawozdanie  

merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP., 

  5.  Ocena zasobów pomocy społecznej. 

  6.  Informacja nt. udzielonych zamówień  publicznych w 2020 roku i w I kw. 2021 r. 

  7. Sprawozdanie na temat 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 2021rok.  

Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich. 

12. Podjęcie uchwał: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 RM z 30.12.2009 r. 

dot. ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice (projekt uchwały                               

z 24.03.2021 r.); 
b) Projekt uchwały nr 2  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt  

uchwały z 07.04.2021 r.); 
c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   (projekt  

uchwały z 07.04.2021 r.) 

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych     

(projekt uchwały z 07.04.2021 r.); 
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e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele p.w.św. 

Rocha w Dąbrówce Górnej (projekt uchwały  z 01.04.2021 r.); 

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  w rejonie  ulic: Opolskiej, Limanowskiego                                

i  Papierników w Krapkowicach ( projekt uchwały z 31.03.2021r.) 

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice  (projekt uchwały z 31.03.2021 r.); 

h) Projekt uchwały nr 8   w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości (projekt 

uchwały z  17.02.2021 r.); 
i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu  (projekt 

uchwały z  31.03.2021 r.); 
j) Projekt uchwały nr 10  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z 07.04.2021 r.); 

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku   

(projekt  uchwały z  24.03.2021 r.); 
l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych  (projekt uchwały                            

z 25.03.2021 r.); 
m) Projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/269/2020 z 17.12.2020 r            

w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

(projekt uchwały z 07.04.2021 r.); 
n) Projekt uchwały nr 14   w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji          

w roku 2021 (projekt uchwały z 07.04.2021 r.); 

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie dotacji na zakup samochodu osobowego dla Komendy 

Powiatowej Policji w Krapkowicach  (projekt uchwały z 07.04.2021r.); 

p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających 

dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny 

rachunek na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 08.04.2021 r.); 

q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016- 2023 (projekt uchwały z 09.04.2021r);  

r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres          

3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień  złożenia  wniosku o przyznanie  

dodatku mieszkaniowego projekt uchwały  z 12.04.2021r). 

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

w okresie między sesyjnym. 

Ad. 14.Wolne wnioski i zapytania radnych. 

Godz.1620 – w  obradach rady uczestniczy radny Marcin Misiewicz- - w obradach uczestniczy 21 

radnych (stan rady- 21). 

Burmistrz Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek : 

-do projektu uchwały nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok, 

-do projektu uchwały nr 3 w sprawie wpf 

Powyższe autopoprawki przyjęto do porządku obrad jednomyślnie- głosowało 21 radych.  

-Wprowadzenie do porządku obrad: 

-projektu uchwały nr 19  w sprawie  zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody- za wprowadzeniem do porządku obrad głosowało 21 radnych, 

-projektu uchwały nr 20- w sprawie skargi na uchwałę nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej                                 

w Krapkowicach  z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice- za wprowadzeniem 

do porządku obrad głosowało 21 radnych. 

Wycofanie z porządku obrad: 

- projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 RM z 30.12.2009 r.                         

dot. ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 
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parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na 

terenie miasta Krapkowice -  wycofanie projektu uchwały nr 1- za wycofaniem z porządku obrad 

głosowało 21 radnych. 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych.  

 

Ad.2. 

Sprawozdanie  z działalności w okresie między sesyjnym od 25.02.2021 r. do 22.04.2021 r. 

przedstawił burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura 

Umig pracuje nadal w rybie zdalnym z chwilowym poluzowaniem obostrzeń , również  przez 

kilkanaście dni otwarty był basen, w tym czasie bez żadnych imprez, za wyjątkiem  koncertu w KDK    

z okazji Dnia Kobiet- występ dzieci i młodzieży z Klubu Wokalnego przy KDK,program szczepień 

przeciwko Corona- 19, w Krapkowicach, przebiega dynamicznie, sprawnie, przebiega sprawnie dowóz 

osób na szczepienia, tych którzy z różnych przyczyn nie mogą osobiście wstawić się na szczepienia- 

osoby dowożone są samochodami WTZ,OPS, dowożą strażnicy Straży Miejskiej i strażacy OSP, 

utworzono punkty szczepień,jeżeli będzie potrzeba utworzone będą następne, nasze szpitale przyjmują 

z innych województw chorych, dlatego też woj. opolskie objęto obostrzeniami, nasze służby działają 

prawidłowo w reżimie sanitarnym. Większość spotkań, konferencji odbywa się  on-line:23.03.2021r. 

odbyła się Konferencja Wody Polskie  z samorządowcami całego kraju- czekamy na rozstrzygniecie 

przetargu na przebudowę starej i budowę nowych śluz na rz. Odrze- wartość przerobu 200,ln.zł.- pod 

uwagę, jako pierwszą, najlepszą ofertę z Krapkowic-POM;30.03.2021r. udział w Zgromadzeniu 

Związku powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” i przyjęcie zmian  w statucie związku, omówienie 

spraw finansowych;14.04.2021r. robocze spotkanie w KDK nt.rządowego programu społeczna 

inicjatywa mieszkaniowa z udziałem kilku samorządowców m.in.z Gogolina,Nysy- gmina Krapkowice 

jest chętna przystąpić do tego programu,budowa mieszkań ze znacznym wsparciem finansowym rządu 

(mieszkania czynszowe),szczególnie dla młodych ludzi- spotkanie przedstawicieli ZGMiK w Nysie, 

gdzie takie mieszkania już wybudowano- temat do omówienia w sposób bardziej szczegółowy możliwy 

w-cu maju br., możliwe, że na zwołanej nadzwyczajnej sesji;14.04.2021r podpisanie umowy                       

z Generalną Dyr.Dróg i Autostrad w zakresie przebudowy drogi-45 z przebudową dwóch rond 

(skrzyżowanie z drogą do firmy Piomar i węzeł na autostradzie  Opole Południe)-zadanie trzy lata 

lobbowane i przygotowywane- jako gmina zadanie wsparliśmy kwotą 350 tys.zł. na przygotowanie 

dokumentacji; Ministerstwo Ochrony Środowiska zaopiniowało 6 wniosków OSP-każda gminna 

jednostka otrzyma  po 20 tys. zł. na wyposażenie tj. Dąbrówka Górna, Kórnica, Pietna, Ściborowice, 

Żużela i Żywocice-  w zeszłym roku takie wsparcie otrzymały OSP Rogów Opolski i Steblów; 

21.04.2021r. wpłynęła informacja o otrzymani środków finansowych na drogi samorządowe- wnioski 

złożone jesienią  2020 roku trzymały znaczące dofinansowanie z budżetu Państwa –szczególnie na dwa 

kosztowne zadania :Osiedle Kwiatów-60% dofinansowania na wartość 14 mln.zł.(już rozpoczęto 

przygotowywania do przetargów) oraz na przebudowę z kanalizacją drogi-ul.Kopernika- wartość 

zadania 733 tys..zł.-dotacja 430 tys.zł.; 21.04.2021r. spotkanie z nowo powołanym Wojewodą Opolskim 

Sławomirem Kłosowskim- spotkanie nt. funduszy na drogi samorządowe, na most południowy oraz  na 

inwestycję w ŚDS w Krapkowicach, rozmowy nt. działalności jednostek organizacyjnych  w czasie 

pandemii; 21.04.2021r. spotkanie z Woj. Konserwatorem Zabytków Elżbietą Molak- rozmowy               

nt. przebudowy drzwi wejściowych do Baszty Krapkowickiej i wsparcie z jej strony zabezpieczenia 

środków finansowych z Ministerstwa Kultury na rozwiązanie tematu; od 1 kwietnia br. rozpoczął się 

Narodowy Spis Powszechny- będzie trwał do 30 września 2021r.-utworzono dwa stanowiska w umig- 

pomoc w spisaniu się mieszkańców- 6% mieszkańców dokonała już spisu-rozważamy współpracę             

z sołtysami w kierunku utworzenia punktów spisowych na wioskach. 

Radna Maria Karwecka- zgłosiła  pytanie nt. pomocy ze strony Woj. Konserwatora Zabytów                       

w przypadku działań gminnych w kierunku zaprzestania dewastacji obiektu byłego szpitala 

krapkowickiego. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pan Andrzej Kasiura zaznaczając o wsparciu konserwator zabytków         

w przypadku uruchomienia takich działań ze strony gminy. 

Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym przyjęto do 

zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 
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Ad. 3. 

Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi                             

w pkt.13  porządku obrad. 

Radna Maria Karwecka- ponowiła wnioski w spr. montażu wiaty autobusowej na Os. Sady oraz 

oświetlenia na łączniku ul. Chopina- ul. Krasickiego; stwierdziła brak na stronie BIP jednolitego tekstu 

regulaminu organizacyjnego umig, brak ekspertyzy skutków finansowych i zgody radnych w sprawie 

powierzenia zadań własnych spółce WiK, brak regulaminu i statutu Spółki WiK; koszty Informatora 

Gogolin-Krapkowice; pytania: ile obecnie kosztuje utworzenie  w umig dwóch biur: planowania                  

i rozwoju oraz zamówień publicznych oraz jakie kontrole były prowadzone w 2020 roku w umig, oprócz 

RIO i czego dotyczyły; dlaczego burmistrz odwołał dyr. PP nr 2 ze stanowiska, skoro rzecznik i komisja 

dyscyplinarna umorzyły sprawę z braku podstaw prawnych do jej odwołania i jej przywrócenia na to 

stanowisko. 

Radny Andrzej Małkiewicz- nawiązując do  wybranego przez umig  Informatora Gogolin Krapkowice, 

czy działające w Krapkowicach dwa  tygodniki otrzymały ze strony umig również zapytania ofertowe   

i jakie przedstawiły koszty. 

Radny Adam Orzechowski- ponowił wniosek  o montaż progu zwalniającego  w ciągu ulicy 

Limanowskiego. 

Radna Maria Karwecka- złożyła Interpelację  w sprawie odwołania ze stanowiska Naczelnika Wydziału 

Oświaty i Kultury. 

Radna Jagoda Makselon- wnioskowała o montaż monitoringu na moście  północnym- kierowcy nie 

przestrzegają znaków drogowych.  

 

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. 

Uwagę do sprawozdania, na posiedzeniu komisji  zgłosił radny Marcin Misiewicz-sprawozdanie Spółki 

Delfin zostało uzupełnione o uwagi radnego zgłoszone na posiedzeniu Komisji Połączonych- 

sprawozdania przyjęto en blok do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad. 5. 

 Ocena zasobów pomocy społecznej (w załączeniu do protokołu). 

Przewodniczący RM Bernard Friedla poinformował, że informacja została pozytywnie zaopiniowana 

na posiedzeniu Komisji Połączonych. 

Pytań, uwag, wniosków nie zgłoszono. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu . 

 

Ad. 6. 

 Informacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2020 roku  

i w I kwartale 2021 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. 

Informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad. 8. 

 Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy 

Krapkowice (w załączeniu do protokołu). 

 Informacja została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Połączonych. 
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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  

szczegółowo i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Połączonych w dniu 20 kwietnia 

2021r: 

Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 RM  z 30.12.2009 r.                      

dot. ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat          

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania           

na terenie miasta Krapkowice- projekt uchwały wycofano z obrad jednomyślnie- głosowało 21 

radnych; 

Projekt uchwały nr 2  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok. 

Autopoprawkę do projektu uchwały przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 

Uchwała z autopoprawką przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/317/2021; 

Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Autopoprawkę do projektu uchwały przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 

Uchwała  z autopoprawką przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/318/2021;   

Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych- 

w dyskusji  nad projektem uchwały głos zabrali: radna Maria Karwecka, radny Andrzej Małkiewicz, 

przewodniczący rady Pan Bernad Friedla,skarbnik Miasta Ryszard Patej- uchwała poddana pod 

głosowanie przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/319/2021; 
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Projekt uchwały nr 5 w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele p.w.św. Rocha            

w Dąbrówce Górnej - pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono-  uchwała przeszła przy 19 głosach za          

i 2 głosach wstrzymujących- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/320/2021; 

Projekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie  ulic: Opolskiej, Limanowskiego i  Papierników w Krapkowicach-pytań, 

wniosków i uwag nie zgłoszono- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 

XXV/321/2021; 

Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żywocice -pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono- uchwała przeszła jednogłośnie- 

głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/322/2021; 

Projekt uchwały nr 8   w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości -pytań, wniosków i uwag 

nie zgłoszono- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/323/2021; 

Projekt uchwały nr 9 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu- pytań, wniosków i uwag 

nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/324/2021; 

Projekt uchwały nr 10  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

dotychczasowym dzierżawcom- pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- 

głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/325/2021; 

Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku- pytań, 

wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 

XXV/326/2021; 
Projekt uchwały nr 12 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych- pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła 

jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/327/2021; 

Projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/269/2020 z 17.12.2020 r. w sprawie 

określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości- pytań, wniosków              

i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 

XXV/328/2021; 
Projekt uchwały nr 14   w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji   w roku 2021- 

pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła  20 głosami za i 1 głosie wstrzymującym- 

głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/329/2021; 

Projekt uchwały nr 15 w sprawie dotacji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Krapkowicach- pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- 

głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/330/2021; 

Projekt uchwały nr 16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla 

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz 

dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Krapkowice - 

pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała 

Nr XXV/331/2021; 
Projekt uchwały nr 17 w sprawie  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 

na lata 2016- 2023- pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 

21 radnych- Uchwała Nr XXV/332/2021; 

Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień  złożenia  wniosku  o przyznanie  dodatku mieszkaniowego- pytań, wniosków      

i uwag nie zgłoszono - uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr 

XXV/333/2021; 
Projekt uchwały nr 19- w sprawie  zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 

przyrody- pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- 

Uchwała Nr XXV/334/2021; 
Projekt uchwały nr 20- w sprawie skargi na uchwałę nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej   w Krapkowicach  

z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji         

w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice- pytań, wniosków i uwag nie zgłoszono 

uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXV/335/2021; 
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Ad. 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz 

w okresie między sesyjnym. 

Odpowiedzi na zapytania udzielili: 

Naczelnik Wydz.GKI Katarzyna Kubacka- na zapytania radnej Marii Karweckiej -wiata autobusowa na 

Os. Sady została już zamówiona  i  zostanie zamontowana jednocześnie z zakończeniem budowy ścieżki 

rowerowej w tej części osiedla, montaż oświetlenia na łączniku Chopina- Krasickiego będzie wykonany 

w tym roku- prace  w toku.  

Na zapytanie radnego Adama Orzechowskiego- jest  opinia z Policji nt  montażu progu zwalniającego 

w ciągu  ul. Limanowskiego- opinia negatywna,  jest propozycja aby mieszkańcy sygnalizowali policji 

o kierowcach jadących z nadmierną prędkością w tej ulicy-temat nadal jest analizowany. 

Na zapytanie radnej Jagody Makselon udzielił odpowiedzi Komendant Straży Miejskiej Zdzisław 

Tupko-kamery są na moście, włączone zostały do systemu monitoringu miasta w dniu 14.04.2021r. 

Na zapytanie radnego Andrzeja Małkiewicza udzielił odpowiedzi zastępca burmistrza Arnold Joszko-

tygodniki krapkowickie (wieści krapkowickie, tygodnik krapkowicki) nie otrzymały ofert, Informator 

Gogolin-Krapkowice przedstawił korzystną ofertę, obniżył kwotę brutto o 500 zł. miesięcznie do 

zeszłego roku (2020 r-7 tys.zł.) i dlatego ta, a nie inna oferta. 

Na zapytanie radnej Marii  Karweckiej  udzielił odpowiedzi burmistrz Andrzej Kasiura-  dyrektor PP 

Nr 2 w Krapkowicach  została odwołana  Zarządzeniem burmistrza Krapkowic , natomiast wraca do PP 

Nr 2 jako nauczyciel- moich decyzji w tej sprawie nie zmienię.  

Radny Andrzej Małkiewicz-wypowiedział się również nt. decyzji burmistrza odnośnie odwołania 

dyrektor PP Nr 2 w Krapkowicach, sugerując burmistrzowi ponowne zweryfikowanie sprawy                      

o odwołania Pani Agaty Juszczyk ze stanowiska dyr. PP Nr 2- burmistrz udzielił odpowiedzi. 

 

Ad. 14. 

  Wolne wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący RM Bernard Friedla- przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń 

majątkowych- w tym roku, do końca kwietnia r., następnie poinformował, że Rada Miejska   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Pan Bernard Friedla poformował, iż  rada na XXIII 

Sesji Nadzwyczajnej w dniu 21 stycznia 2021 roku przystąpiła do  Związku Powiatowo- Gminnego 

z„Jedź z Nami”, przyjmując również Statut Związku.  W między czasie,  przystąpienie  do Związku  

głosiły akces  gminy  Krapkowice, Gogolin  i Zdzieszowice.  Zgromadzenie Związku  Powiatowo- 

Gminnego w dniu 30 marca 2021r. dokonało zmiany w przyjętym Statucie Związku, wprowadzając        

w parag.1 Statutu  wymienione powyżej  trzy gminy. Dzisiaj rada winna przyjąć stanowisko czy 

akceptuje te zmiany, czy zgłasza sprzeciw. 

Rada Miejska w Krapkowicach jednomyślnie (21 radnych) zaakceptowała dokonane zmiany w statucie 

przez Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Jedź z Nami”. 

Powyższe przyjęto jednomyślnie   do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu.  

Przewodniczący obrad Bernard Riedla odczytał pisma skierowane do radnych:Związku Miast Polskich 

Autonomii Śląskiej- pisma zostały przesłane radnym do wiadomości- przewodniczący poprosił                          

o rozpatrzenie  do m-ca czerwca br., rozeznanie sprawy przystąpienia gminy do Związku Miast 

Polskich. 

Radny Jarosław Waligóra- stwierdził: wycięto krzewy i drzewka na skwerze w okolicy Rynek-

ul.Podgórna-brak jest nadal nowych nasadzeń; pozostawione podkłady kolejowe na końcu budowanej 

ścieżki rowerowej do uprzątnięcia- to miejsce gdzie zbiera się młodzież spożywając alkohol; informacja 

na PSZOK-ach o możliwości odbioru przez mieszkańców  używanych ale jeszcze sprawnych sprzętów 

rtv, lodówek, pralek itd. 

Radna Karolina Dziuk- stwierdziła-przewodniczący obrad nie daje wypowiedzieć się radnym na sesjach 

albo sugeruje skrócenie wypowiedzi, odbiera głos itp.- uwaga w imieniu własnym i mieszkańców 

oglądających transmisje obrad. 

Radny Adam Orzechowski-czy nadal aktualne jest spotkanie radnych z komendantem Policji. 

Radny Adam Warzecha- czy jest możliwość pozyskiwania przez mieszkańców gminy kostki brukowej 

z ulicy Opolskiej. 

Radna Maria Karwecka- zgłosiła uwagi w imieniu mieszkańców –kostka brukowa znika z ul. Opolskiej 

na prywatne posesje (informacje od mieszkańców), wywożona  nawet nocą; podziękowania za sprawne 
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pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne; rozwiązywanie, a nie eskalowanie 

konfliktów społecznych; wspieranie pracodawców, tych których mamy na naszym terenie, szczególnie 

w okresie pandemii. 

Radny Dariusz Kandziora-  zaproponował organizację spotkania z radnymi (wcześniej zaproponował 

takie spotkanie burmistrz  na sesji nadzwyczajnej  nt. przystąpienia gminy do programu rządowego 

budowa mieszkań komunalnych- w maju w trybie zdalnym)- proponuję spotkanie na stadionie miejskim   

i przy okazji ocenienie  stanu techniczny stadionu. 

Radna Karwecka- zaproponowała, wzorem Tygodnika Krapkowickiego, ogłoszenie Plebiscytu na 

najbardziej kompetentnego pracownika umig i jego ocenę-   Plebiscyt ogłosić na stronie internetowej 

umig; poinformować o wynikach rekrutacji do przedszkoli gminnych na stronie internetowej umig. 

Radny Józef Brzozowski- zgłosił uwagę o  zobowiązaniu właścicieli posesji prywatnych do przycięcia 

drzew- gałęzie przechodzą na drogę- ul. Kani- w kier. Ks. Koziołka; zgłosił pytanie : czy był już 

analizowany wniosek o montaż latarni- ul.Kani. 

Radny Małkiewicz- zaznaczył o dużym zaangażowaniu pracowników umig w pozyskaniu pieniędzy 

zewnętrznych  na inwestycje na Osiedlu Kwiatów- podziękowania dla pracowników opracowujących 

wnioski o pozyskanie pieniędzy, zgłosił uwagę o potrzebie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Osiedla Kwiatów. 

Odpowiedzi na powyższe uwagi, zapytania udzielili przewodniczący rady Pan Bernard Friedla, zastępca 

burmistrza Pan Arnold Joszko, burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. 

Ad. 15. 

 Zakończenie XXV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Zakończenia XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bernard Friedla. 

Protokołowała Elżbieta Skiba. 

 

                  Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                  Bernard Friedla 
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