
Protokół Nr XXVI/2021 

z Sesja Rady Miejskiej   w dniu 24 czerwca 2021 rok 

 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe        

  XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, 

ul. Prudnicka 7-  w sali kinowej. 

Sesję rozpoczęto  o godz. 1400 i  zakończono o godz.1730 

W obradach uczestniczyło  ok. 40 osób.  

Otwarcia XXVI 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 spr. ochrony osób fizycznych w związku                      

z przetwarzaniem danych osobowych i  w spr. 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.  

Protokół z Sesji Rady  z dnia  23 kwietnia  2020 r.  był do wglądu  w Biurze Rady, na stronie 

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

jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie- głosowało 21 radnych.  

Porządek obrad: 

     1.  Otwarcie  XXVI Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności 

obrad. 

     2.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  22.04.2021 r.  

do 24.06.2021 r. 

     3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11 

porządku obrad. 

     4.   Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.  

     5. Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr 1                  

z 10.06.2021r). 

     6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem    

z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2020 rok (projekt uchwały nr 2 z 10.06.2021r).  

   Udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Krapkowic za 2020 rok  (projekt uchwały nr 3 

z 10.06.2021 r.). 

     7. Informacja z Realizacji wniosków za 2020 rok. 

     8. Stan  przygotowań  instytucji  i organizacji  społecznych  placówek  kulturalno-  

oświatowych  do Akcji Lato 2021. 

     9. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami 

użytkowymi i lokalami socjalnymi. 

    10. Podjęcie uchwał: 

     a) projekt uchwały nr 4- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Krapkowice za 2020 rok (projekt uchwały  z 10.06.2021 r.); 



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

(projekt  uchwały  z 10.06.2021 r); 

     c) projekt uchwały nr 6- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( projekt 

uchwały  z 10.06.2021 r.); 
    d) projekt uchwały nr 7- w sprawie   zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia  2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych  

na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest  Gmina Krapkowice, 

udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków (projekt uchwały  z 19.05.2021 r.); 

   e) projekt uchwały nr 8- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,  określenia 

wysokości stawek  i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach 

publicznych w strefie  płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice (projekt uchwały  

z 10.06.2021r.);   
    f)  projekt uchwały nr 9- w spawie   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu                                       

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych  

z budżetu Gminy Krapkowice dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego  

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz osoby  fizyczne (projekt uchwały  z 08.06.2021 r.); 

   g)  projekt uchwały nr 10-  w sprawie  określenia  średniej ceny jednostek paliwa  

w Gminie  Krapkowice na rok szkolny 2021/2022 (projekt uchwały z 07.06.2021 r.); 

   h) projekt uchwały nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości  (projekt  uchwały   z  10.06.2021 r.);    

  i) projekt uchwały nr 12- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości  (projekt uchwały  z 19.05.2021 r.); 

  j)  projekt uchwały nr 13-  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości             

w drodze bezprzetargowej  dla  poprawienia warunków  zagospodarowania nieruchomości  

przyległe (projekt  uchwały z 25.05.2021r); 

   k) projekt uchwały nr 14- w  sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  

nieruchomości (projekt uchwały z 27.05.2021r); 

   l)  projekt uchwały nr 15-w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

zbywaniu  lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z 04.06.2021r); 

 m) projekt uchwały nr 16- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

dotychczasowemu dzierżawcy (projekt uchwały z 08.06.2021r.); 

  n)  projekt uchwały nr 17- w sprawie wyrażenia zgody na  utworzenie  Społecznej  

Inicjatywy Mieszkaniowej Krapkowice spółka z o.o. (projekt uchwały z 08.06.2021r.); 

  o)  projekt uchwały nr 18- w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie  

ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  

udziałów  w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice  spółka  

z.o..o.(projekt uchwały z 08.06.2021r); 

  p) projekt uchwały nr 19-w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody                      

i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

(projekt uchwały z 09. 06.2021r).  
11. Odpowiedzi  na zapytania  i  interpelacje radnych  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz 

oraz w okresie  międzysesyjnym.  

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje. 

13. Zakończenie  XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie  do  porządku obrad: 

autopoprawki do projektu nr 7  - w sprawie   zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia  2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych 

na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krapkowice,  



udostępnionym dla operatorów  i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków-autopoprawkę przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych. 

Porządek obrad z wprowadzoną zmianą przyjęto jednomyślnie-głosowało 21 radnych. 

 

Ad.2.  

     Sprawozdanie burmistrza  z działalności w okresie między sesyjnym   tj.   od  22 

kwietnia   2021 r. do 24 czerwca 2021 r. 

-03.05.2021r.-obchody Święta  Konstytucji 3 Maja- w oprawie skromnej, porównywalnej do 

zeszłego roku, z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, z udziałem 

radnych- uczestniczenie we mszy św.  oraz  wspólne złożenie kwiatów  pod pomnikiem Ofiar 

Przemocy  i Wojen;       

-05.05.2021r-spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji, radnymi nt. omówienia stanu 

bezpieczeństwa    w gminie Krapkowice, przedstawienie uwag nt. pracy policjantów; 

-07.05.2021r-  Pływalnia Delfin- ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych 

Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa; 

-10.05.2021r- spotkanie w umig z nauczycielami  i rodzicami dzieci nt. sytuacji                      

w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach; 

-11.05.2021r- spotkanie w  umig Krapkowice z  udziałem burmistrza Gminy Gogolin               

i prezesem krapkowickiej firmy POM (wykonawca inwestycji)  nt; nowej inwestycji              

w Krapkowicach- budowa nowej śluzy na stopniu wodnym Krapkowice i remont istniejącej 

śluzy - inwestycja wartość 210 mln zł; 

-18-20.05.2021r-wręczenie medali Jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie- przez trzy 

dni w związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami; 

19.05.2021r- spotkanie z mieszkańcami Osiedla Fabrycznego w Krapkowicach nt. budowy 

ulicy Meblarskiej w Krapkowicach; 

-19.05.2021r.-w Firmie Meblosoft  w Krapkowicach uroczyste wręczenie  firmom nagród 

„Opolska Marka”- Firma Meblosoft z Krapkowic również otrzymała taką nagrodę; 

-21.05.2021r-Dzień Strażaka w Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach z udziałem 

przedstawicieli samorządów lokalnych- gminy ościenne otrzymały podziękowania za 

wsparcie  finansowe na zakup nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach-podziękowania dla radnych za wyrażenie zgody na przekazanie środków 

budżetowych na zakup tego samochodu; 

-24.05.2021r- spotkanie online, w ramach Izby Odrzańskiej ( samorządy skupione, od Śląska 

Górnego do Śląska Dolnego) w zakresie rozwoju rz. Odry, wspólne z Aglomeracją Opolska     

i Wodami Polskimi; 

- 25.05.2021r.- spotkanie w Siemianowicach Śląskich i Tychach  nt. instalacji odpadów 

komunalnych- jedna z firm jest zainteresowana  uruchomieniem takiej instalacji na terenie 

Gminy Krapkowice; 

-26.05.2021r- pierwsze, od ogłoszenia pandemii,  spotkanie z sołtysami- omówienie 

organizacji dożynek gminnych, wiejskich, innych imprez kulturalno- rozrywkowych, 

funduszów sołeckich itp.- ustalając, że dożynki gminne i wiejskie jeszcze w tym roku wzorem 

ubiegłorocznych, na powietrzu, bez tzw. zabaw tanecznych; 

28.05.2021r- spotkanie z zawodniczkami piłki ręcznej, zarządem klubu-omówienie ostatniego 

sezonu- awans do I ligi- podpisanie umowy z Firmą Fagro  na 3-letnie sponsorowanie 

piłkarek; 

-28.05.2021r- w umig Krapkowice spotkanie ze starostą krapkowickim, samorządowcami ze 

Zdzieszowic, Walec i Gogolina nt. koordynacji prac nad strategią Krapkowic ze wsparciem 

Funduszy Norweskich,w aspekcie przygotowanych analiz, co było podstawą do wsparcia         

z środków norweskich- środki możliwe pod koniec roku br.; 



-31.05.2021r- podpisanie umowy z Firmą „Naprzód”-na odbieranie odpadów komunalnych- 

poprzednie firmy zbyt kosztowne- ponowny ogłoszony przetarg i wybór najtańszej firmy-od 

15.06.2021r i kolejny rok 2021 w/w firma  będzie realizowała zadanie; 

-31.05.2021r- spotkanie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nt. budowy mostu 

południowego, w związku z tym, że na terenie przyszłej budowy znajduje się ”Natura 2000-” 

zadanie musi być bardzo dobrze przygotowane, aby doszło do realizacji budowy mostu na 

tym terenie; 

-01.06.2021r- spotkanie w umig Krapkowice z  prezesem Polskiej Spółki Gazowniczej           

w Opolu nt. przebiegu prac związanych ze zgazyfikowaniem terenów wiejskich i miejskich 

gminy Krapkowice; 

-08.06.2021r-spotkanie w Opolu z dyrektorem Wód Polskich  nt.  realizowanych  projektów 

na terenie gminy Krapkowice: budowy nowej śluzy i remontu istniejącej śluzy, budowy 

mostu południowego; 

-08.06.2021r- spotkanie z Wojewodą  Opolskim nt. obiektów sportowych- boiska- wymiana 

nawierzchni boisk na modułowe, na terenie gminy, przy wsparciu środkami finansowym         

z Ministerstwa Sportu ; 

- 12.06.2021r- w ramach inicjatywy samorządu woj. opolskiego zorganizowana wycieczka 

rowerowa do Mosznej- udział 20 rowerzystów; 

-12.06.2021r- zwiedzanie, pod osłoną nocy, Baszty Krapkowickiej, zorganizowane przez 

KDK-czytanie legend, opowieści o Krapkowicach, opowieści historyczne o wojnach 

Andrzeja Kochańczyka ”Jantar” (wczesnośredniowieczna drużyna  rekonstrukcyjna RYŚ         

z Opola); 

-13.06.2021r-kiemasz sztuki amatorskiej przy Baszcie Krapkowickiej- wyroby lokalnych 

artystów: obrazy, wyroby szydełkowe, rzeźby itd.; 

-16.06.2021r- informacja o otrzymanych środkach finansowych na wniosek gminy do naboru 

inwestycji lokalnych – gmina otrzymała 800 tys.zł. na budowę dwóch garaży na strażackie 

wozy bojowe, do OSP Dąbrówka Górna i OSP Żywocice- realizacja na rok przyszły; 

-16.06.2021r- spotkanie z Firmą Mondi Świecie zainteresowaną utworzeniem na terenie 

gminy centrum dystrybucji i produkcji materiałów opakowań i w związku z tym  

zainteresowana współpracą z Firmą Amazon- omówienie szczególnie tematów związanych       

z włączeniem do instalacji sanitarnej, budowy sieci p.poż.,itp.; 

-16.06.2021r-wicemarszałek woj. opolskiego Pani Zuzanna Donath- Kasiura przekazała 

gminie umowę- środki finansowe  na poprawę obszarów wiejskich- gmina Krapkowice 

otrzymała 1,3 mln.zł. i te pieniądze będą przekazane na budowę drogi do terenów 

inwestycyjnych- węzeł Opole Południe (d.Dąbrówka G.)-przy tej inwestycji konieczny będzie 

wkład własny w wys.600 tys.zł, co wymaga zgody rady- są inwestorzy którzy zainteresowani 

są zakupem tych terenów; 

 -17.06.2021-zakończenie roku szkolnego w KDK; 

-20.06.2021r- Krapkowicki Rynek- koncert Krapkowickiej Orkiestry Dętej; 

-21.06.2021r- spotkanie z Prezesem Specjalnej Strefy Katowickiej nt. uzbrojenia terenów  

inwestycyjnych , budowy drogi do tych terenów; 

-23.06.2021r-  protokół z Kuratorium Oświaty w Opolu, po kontroli w PP nr 2                       

w Krapkowicach, na wniosek radnej Marii Karweckiej- nie stwierdzono nieprawidłowości , 

brak zaleceń pokontrolnych; 

Sołectwo Dąbrówka Górna zgłoszono do Konkursu „Piękna Wieś Opolska”, którego 

organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Opolu; 

Nadal trwa Spis Powszechny w formie internetowej- nadal można spisywać się internetowo, 

w pkt. utworzonych w sołectwach gminnych- gmina zachęca do spisywania się  poprzez 

reklamy, internet- przebiega to dość sprawnie- zajmujemy 22 miejsce w woj. opolskim           

w spisywaniu mieszkańców- od wczoraj 9 rachmistrzów przystąpiło do pracy w terenie; 



Nadal nieprzerwanie działa pkt. koordynacyjny dowozów do szczepień przeciwko cov-19- 

skorzystało już z takiej usługi 80 osób- podziękowania dla Prezesa Pana Misiewicza, radnego- 

szpital krapkowicki prowadzi b.dobrze , sprawnie pkt.szczepień-31,4% zaszczepionych           

w gminie- zachęcamy do korzystania z takiej formy zaszczepień, aby móc spokojnie spędzać 

wakacje, dla dobra swojego i najbliższych. 

Do przedłożonego przez Burmistrza Sprawozdania z działalności od 23 kwietnia do 25 

czerwca br. wypowiedzieli się: radny Andrzej  Małkiewicz  nt. Spisu Powszechnego 

Mieszkańców  i wypełniania ankiet; radny Józef  Brzozowski odnośnie wyboru prezesa Klubu 

Sportowego „Otmęt”; radna Maria Karwecka odnośnie konfliktu w PP nr 2 w Krapkowicach   

i podejmowanych decyzji przez burmistrza i kuratorium oświaty, nadmieniając o braku 

należytego przebiegu zaistniałej  sprawy i  o przywróceniu Pani Agaty Juszczyk  do pracy 

jako nauczyciela  w PP nr 2 w Krapkowicach. 

Burmistrz Pan Andrzej  Kasiura udzielił odpowiedzi odnośnie powyższych wypowiedzi. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.3.Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi  

w pkt.10 porządku obrad zgłosili: 

radny Andrzej Krajka- kiedy nastąpi zakończenie budowy ulicy Opolskiej- zaobserwowano 

przestój w pracach . 

radna Maria Karwecka- zgłosiła możliwość  upamiętnienia 16 osób, które utonęły tragicznie    

3 marca 1951 roku (70 lat od tej tragedii)- odtworzenie nazwisk na tablicy przy moście,          

w rejonie parku- pamiętają o tym Nowiny Krapkowickie- artykuł  Szymona Kliczewskiego.  

 

Ad.4. Otwarcie Debaty nad Raportem o stanie Gminy Krapkowice. 

Przewodniczący obrad Pan Bernard Fiedla poinformował, że zgodnie z art. 28 aa ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) burmistrz 

miał obowiązek przedstawienia Radzie  Miejskiej raportu o stanie gminy za 2019 r.               

w terminie do końca maja br.-raport przesłano radnym, umieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej UMiG, informując mieszkańców o możliwości udziału w debacie- mieszkaniec, 

który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte  podpisami co najmniej 50 

osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja (25.06.2020r)- 

do przewodniczącego rady nie wpłynęło żadne  zgłoszenie mieszkańca o wzięciu udziału            

w debacie nad raportem. 

Przewodniczący otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy.  

W debacie udział brali : burmistrz Pan Andrzej Kasiura, radny Pan Andrzej  Małkiewicz, 

radna Maria Karwecka, radny Pan Ireneusz Żyłka, radny Andrzej Krajka, radny Artur Thiel. 

 

Ad.5. Udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania 

Przewodniczący obrad Pan Bernard Friedla poddał pod głosowanie projekt uchwały                

w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania- uchwała przeszła przy 20 głosami „za”,   

1 głosie  wstrzymującym”- głosowało 21 radnych- Uchwała Nr XXVI/336 /202 

 

Ad.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                    

z wykonania budżetu  Gminy Krapkowice  za 2020 rok. Udzielenie Absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic za 2020 rok. 

Burmistrz  przedłożył   radnym i  do RIO- Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 

2020 rok-  Zarządzenie  Nr 597/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia  24 marca  2021 r.-    

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok  - Zarządzenie Nr 647/2021 Burmistrza  Krapkowic       

z 1 czerwca  2021 r.- zagadnienie  było głównym tematem na  komisjach rady  - szczegółowo 



sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok rozpatrywała Komisja Rewizyjna 

Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Komisja Rewizyjna dokonała badania sprawozdania z wyk. budżetu w dniach 19 i 21 maja 

2021 r.) , nt. Sprawozdań finansowych ( komisja dokonała badania w dniu 28 maja 2021r.). 

Wiceprzewodniczący RM Pan Ireneusz Żyłka przedstawił  opinię RIO w Opolu nt.  

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – radni otrzymali na tablety opinię 

RIO (Uchwała Nr 113/2021 z dnia 28.04.2021 r) o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2020 rok                             

i sprawozdaniach finansowych- radni otrzymali na tablety opinię RIO (Uchwała Nr 113/2021 

z dnia 28.04.2021 r) o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2020 rok i sprawozdaniach 

finansowych. 

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia                              

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Krapkowice  za 2020 rok- uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 21 radnych- 

Uchwała Nr XXVI/337/2021.    
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach               

Pan Andrzej Warzecha przedstawił opinię Komisji  nt. wniosku Komisji Rewizyjnej               

w sprawie udzielenia absolutorium oraz  opinię RIO- uchwała nr 206/2021 r. z 10.06.2021 r. 

Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu.   

Nie zgłoszono uwag, pytań.       

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic  za 2020 rok -  uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 

radnych (stan rady-21)- Uchwała Nr XXVI/338/2021. 

Przewodniczący obrad  Pan Bernard Friedla  złożył w imieniu własnym i radnych  

podziękowania  i gratulacje burmistrzowi Panu Andrzejowi Kasiura za dobrze wykonany 

budżet, dobrą działalność w 2020 roku. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura podziękował radnym za udzielenie absolutorium                      

z działalności za 2020 rok, za dobrą i wspólną pracę, stwierdzając, że udzielenie 

absolutorium, to wyraz potwierdzenia dobrze i rzetelnie wykonanego budżetu gminy, 

podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili: radnym, swoim zastępcom, 

skarbnikowi, naczelnikowi wydz. budżetowo-finansowego i pracownikom tego sektora, 

naczelnikom i pracownikom umig, którzy bardzo dobrze pilnowali, aby każda inwestycja 

bieżąca była dobrze realizowana, kierownikom jednostek gminnych i spółkom gminnym za 

dobre wydatkowanie pieniędzy na rzecz mieszkańców, podkreślając, że to jest praca całego 

zespołu, która będzie dalej dobrze realizowana. 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie. 

 

Ad.7. Realizacja wniosków za 2020 rok. 

Komisje Rady zaopiniowały  pozytywnie Informacje z realizacji wniosków za 2020 rok. 

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Powyższą informację  przyjęto do wiadomości- do protokołu. 

  

Ad.8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- 

oświatowych do Akcji letniej 2021.               

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała  powyższą  informację.  

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Informację przyjęto do wiadomości- do protokołu.  

  



Ad.9. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz lokalami 

użytkowymi  i  lokalami socjalnymi . 

Omówiono na Komisjach Spraw Społecznych  i Gospodarki i Finansów- Komisje pozytywnie 

zaopiniowały powyższą informację.  

radny Pan Marcin Misiewicz stwierdził, iż należałoby omówić temat na osobnej komisji, 

zastanowić się nad dalszą działalnością  Spółki z o.o.”ZGKiM”, wyposażyć spółkę w większe 

środki finansowe- póki co spółka ze swojej działalności nie wnosi żadnych dochodów- koszty 

amortyzacji „0” (brak zakupu jakiegokolwiek sprzętu)-wydatki na remonty 310 tys. zł., 

większość to wynagrodzenia- póki co to tylko egzystencja spółki. 

Burmistrz Pan Kasiura- część powyższego znajdzie już odzwierciedlenie  w przyjętej dzisiaj 

uchwale w sprawie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Krapkowicach         

sp. z o.o.  

Informację przyjęto do wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwał- projekty uchwał omawiały szczegółowo komisje resortowe, 

przed sesja rady, opiniując wszystkie pozytywnie. 

Przewodniczący poddał pod głosowania projekty uchwał:  

a) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Krapkowice za 2020 rok- 

nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała 

Nr XXVI/339/2021; 
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok- nie zgłoszono uwag, pytań- 

uchwała przeszła jednomyślne- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr XXVI/340/2021; 

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała 

przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr XXVI/341/2021; 

d) w sprawie   zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

22 sierpnia  2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy 

Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest  Gmina Krapkowice, udostępnionym dla 

operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków- autopoprawka- przeszła jednomyślnie- głosowało 21radnych  

projekt uchwały z autopoprawką- nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 21 radnych - Uchwała Nr XXVI/342/2021; 

e) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek  i sposobu 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania na terenie miasta Krapkowice -nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła przy 

20 głosach „za: i 1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/343/2021; 
f)  w spawie   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krapkowice 

dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne -nie zgłoszono 

uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/344/2021; 
g)    w sprawie  określenia  średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Krapkowice na rok 

szkolny 2021/2022 -nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 

21 radnych - Uchwała Nr XXVI/345/2021; 

h)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości-nie zgłoszono uwag, 

pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/346/2021; 



i)   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- nie zgłoszono uwag, 

pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/347/2021; 
j)   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze  bezprzetargowej  dla  

poprawienia warunków  zagospodarowania nieruchomości  przyległej-nie zgłoszono uwag, 

pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/348/2021; 
k)  w  sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości-nie zgłoszono uwag, 

pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/449/2021;    
l)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego 

na rzecz najemcy-nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 

radnych - Uchwała Nr XXVI/350/2021; 

m) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  dotychczasowemu 

dzierżawcy- nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 

radnych - Uchwała Nr XXVI/351/2021; 

n) w sprawie wyrażenia zgody na  utworzenie  Społecznej  Inicjatywy Mieszkaniowej 

Krapkowice spółka  z. o. o.- nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 21 radnych - Uchwała Nr XXVI/352/2021; 

o)   w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie  ze  środków  Rządowego  

Funduszu  Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w nowotworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice  spółka  z. o. o.- nie zgłoszono uwag, 

pytań- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr 

XXVI/353/2021; 
p) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                      

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu- nie zgłoszono uwag, pytań- 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 21 radnych - Uchwała Nr XXVI/354/2021. 

Ad. 11. Zapytania i interpelacje radnych  zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz           

w okresie międzysesyjnym udzielili: 

Na zapytania zgłoszone przez radnych w pkt.3 porządku obrad odpowiedzi udzielili: 

Zastępca burmistrza Pan Arnold Joszko- na pytania zgłoszone przez radnego Andrzeja Krajkę 

odnośnie spowolnienia prac przy remoncie ulicy Opolskiej w Krapkowicach, zaznaczając         

o monitach wysyłanych do ZDW- jednak opóźnienie  w oddaniu drogi do użytku nastąpi ze 

względu na utrudnienia napotykane przez wykonawcę, infrastruktura przebiegająca wzdłuż tej 

ulicy ,sieci wodociągowe, sieci elektroenergetyczne i ciepłownicze, sieć gazowa- przesunięcie 

terminu oddania drogi do użytku z 30 czerwca br na 31 lipiec br.; 

-na pytanie radnej Pani Marii Karweckiej  odnośnie  możliwości  upamiętnienia 16 osób, 

które utonęły tragicznie  3 marca 1951 roku (70 lat od tej tragedii)- odtworzenie nazwisk na 

tablicy- tablicy usytuowanej przy moście, w rejonie parku- temat do rozpatrzenia i w miarę 

możliwości do realizacji. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania . 

Radna Pani Maria Karwecka- złożyła podziękowania pracownikom, kierownictwu umig za 

dobrą współpracę, za udzielenie licznych odpowiedzi na składane wnioski, szczególnie na 

wnioski wyborców, kierowane do umig, życząc wszystkim udanych, dobrych urlopów. 

Radna Pani Karolina Dziuk- wnioskowała o podjęcie działań w kwestii modernizacji Rynku 

Krapkowickiego ( wymiana odpadającej  klinkierówki, naprawa ławek, wymiana ziemi pod 

krzewami, drzewami, przycięcie krzewów i drzew, a nawet nasadzenie nowych)- do w/w 

wniosku odniósł się zastępca burmistrza Pan Arnold Joszko stwierdzając, że już 

podejmowane są działania w kwestii naprawy murków w Rynku jak również wymiana desek 



na ławkach na inny, bardziej wytrzymały materiał, jak również uporządkowanie zieleni na 

Rynku. 

Radna Pani Karolina Dziuk poinformowała, że młodzież krapkowicka, z własnych środków 

finansowych , w ramach wolnego czasu, rozpoczęła odnowienie elewacji budynków od strony 

Placu Gagarina, zastępując szare, brudne i brzydkie ściany” kolorowymi, ciekawymi 

malunkami, tworząc ciekawą przestrzeń, którą przyjeżdżają oglądać mieszkańcy                      

z okolicznych gmin- praca tych ludzi młodych zasługująca na zauważenie i wsparcie 

„przysłowiową złotówką. 

 

Ad.13.     

Przewodniczący obrad Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XXVI  Sesji  Rady  Miejskiej                           

w Krapkowicach, życząc wszystkim udanych i zdrowych urlopów wypoczynkowych. 
Protokołowała Elżbieta Skiba  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                                  Bernard Friedla 


