
 
 

PROTOKÓŁ NR XXXI/ 2021 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia 18 listopada 2021 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

 

Ad.1.  XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu 

Kultury (sala kinowa). Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godziny 1600  

W obradach uczestniczyło ponad 40 osób. W sesji uczestniczyły osoby zaproszone: Burmistrz 

Krapkowic Pan Andrzej Kasiura, Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko, naczelnicy wydz. 

Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 

prezesi gminnych spółek. 

Otwarcia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan 

Bernard Friedla. Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że   w Sesji 

uczestniczy  19 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 spr. ochrony osób fizycznych w związku                     

z przetwarzaniem danych osobowych i  w spr. swobodnego przepływu takich danych- 

klauzula wywieszona na sali, w której prowadzona była sesja.  

Protokoły z Sesji Rady  z dnia  23 września 2021 r. , z dnia 28.10.2021r. były do wglądu           

w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady - nie zgłoszono pytań, 

uwag– protokoły  przyjęto jednomyślnie  do zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie 

end block- głosowało 19 radnych.  

Porządek obrad: 

1.  Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 

23.09.2021 r. do 18.11.2021 r. 

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 

porządku  obrad. 

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2022 rok: 

-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   

nieruchomości (projekt uchwały z 19.10.2021 r.); 

-projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych (projekt uchwały z 25.10.2021 r.); 

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na 2022 rok: 

-projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2022 rok” (projekt uchwały z 03.11.2021 r.).  

6. Podjęcie uchwał: 

a) projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta                

i Gminy Krapkowice” (projekt uchwały  z  20.10.2021 r.); 

b) projekt uchwały nr 5  zmieniający uchwałę nr II-9-2018 w sprawie wyboru składu 

komisji ds.Odznaczeń (projekt   uchwały z  27.10.2021 r.); 

c) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żywocice (projekt uchwały z 28.10.2021r.); 



d) projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów  (projekt uchwały z 28.10.2021r.);  

e) projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu 

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

Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały z 28.10.2021r.);  

f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2021 Rady Miejskiej                

w Krapkowicach z 22 kwietnia 2021r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Opolskiej, 

Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach (projekt uchwały z 28.10.2021r.);  

g) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/294/2021 Rady Miejskiej         

w Krapkowicach z 25 lutego 2021r. 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 03.11.2021r.);  

h) projekt uchwały nr 11 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2021 Rady Miejskiej        

w Krapkowicach z 18 kwietnia 2012r  w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oaz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród                     

i wyróżnień (projekt uchwały z 03.11.2021r.);  

i) projekt uchwały nr 12  zmieniająca uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej                                 

w Krapkowicach z 9 lutego 2011 roku  w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 

(projekt uchwały z 03.11.2021r.);  

j) projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok                  

(projekt uchwały z 04.11.2021r.);  

k) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej                  

(projekt uchwały z 04.11.2021r.);  

l) projekt uchwały nr 15 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie Opolskiej i Limanowskiego (projekt 

uchwały z 04.11.2021r.);  

m) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz  udzielenie bonifikaty  (projekt uchwały                           

z 19.10.2021r.);  

n) projekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości  

(projekt uchwały z 19.10.2021r.);  

o) projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości               

w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej (projekt uchwały z 26.10.2021r.);  

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

w okresie  międzysesyjnym. 

8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.  

9. Zakończenie  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Burmistrz Pan Kasiura  zgłosił: 1.Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek nr  1 i  

nr 2 do: 

Projektu uchwały nr 13- w sprawie zmiany budżetu- autopoprawki przegłosowano end 

block jednomyślnie-głosowało 19 radnych oraz do -Projektu uchwały nr 14-   w sprawie 

zmiany wpf- autopoprawki przegłosowano end block jednomyślnie-głosowało 19 radnych; 

2.Wprowadzenie do porządku obrad: 

Projektu uchwały nr 19- w sprawie woli przystąpienia  do Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.  



Projektu uchwały nr 20- sprawie zmiany uchwały nr IV/48/2019 z 21 lutego 20219r. ws. 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za Usługi Opiekuńcze                           

i  Specjalistyczne  Usługi  Opiekuńcze. 

Projektu uchwały nr 21- w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Powiatowo- Gminnego 

"JEDŹ Z NAMI" na dokumentację oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach 

programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej. 

Projektu uchwały nr 22- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania  nieruchomości- projekty od 

nr19 do nr 22 przegłosowano end block jednomyślnie-głosowało 19 radnych. 

Wprowadzenie do porządku obrad w/w projektów uchwał przegłosowano end block 

jednomyślnie-głosowało 19 radnych; 

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 

Ad. 2.  

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura przedstawił sprawozdanie z działalności   

w okresie międzysesyjnym od 23.09.2021 r. do 18.11.2021 r. 

Do sprawozdania burmistrza zgłoszono uwagi, pytania. 

Radna Maria Karwecka-  odniosła się do obchodów Święta 11 listopada- poza koncertem       

w KDK nie było uroczystych obchodów pod Pomnikiem Ofiar Wojen i uroczystego składania 

kwiatów pod pomnikiem; nie uczestniczenia radnych  (brak zaproszenia) przy uroczystym 

oddaniu do użytku drogi-ul. Opolska w Krapkowicach- radni przyczynili się do budowy tej 

drogi  zabezpieczając 2 mln zł w budżecie gminnym dla ZGW na remont drogi wojewódzkiej.  

Radna Karolina Dziuk- przy budowie „nowego Placu Gagarina” przypilnować aby 

wykonawca nie wycinał wszystkich drzew. 

Burmistrz Pan Kasiura udzielił odpowiedzi na powyższe pytania i uwagi. 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie sesyjnym tj. od 23.09.2021 r. zostało 

przyjęte   do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

Ad. 3.  

Zapytania i interpelacje  radnych nie  związane z tematami  obrad- odpowiedzi w pkt. 7 

porządku obrad zgłosili: 

Radna Maria Karwecka- samorząd  otrzymał wsparcie finansowe w 2020 roku w kwocie 4,2 

mln zł., przed wyborami prezydenckimi- na co zostały wydatkowane?, czy zgodne z KPA 

było powołanie na zastępcę dyr. PP nr 2 osoby skarżącej. 

Ad.4.  

Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2022 rok: 
-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   

nieruchomości- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXI/373/2021; 

-projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXI/374/2021. 

Ad. 5. 

Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania gminy na 2022 rok: 

-projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2021 rok”-uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXI/375/2021. 

 

 



Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta                

i Gminy Krapkowice” - uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXI/376/2021; 

projekt uchwały nr 5  zmieniający uchwałę nr II-9-2018 w sprawie wyboru składu komisji 

ds. Odznaczeń uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXI/377/2021; 

projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żywocice uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXI/378/2021; 

projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/379/2021; 

projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu 

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

Kozielskiej, Prudnickiej uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXI/380/2021; 

projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2021 Rady Miejskiej                

w Krapkowicach z 22 kwietnia 2021r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Opolskiej, 

Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 

19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/381/2021; 

projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/294/2021 Rady Miejskiej         

w Krapkowicach z 25 lutego 2021r. 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 jednomyślnie- głosowało 19 

radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/382/2021; 

projekt uchwały nr 11 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2021 Rady Miejskiej        

w Krapkowicach z 18 kwietnia 2012r  w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oaz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród                     

i wyróżnień- uchwała przeszła :  15 radnych „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymało się od głosu”- 

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/383/2021; 

projekt uchwały nr 12  zmieniająca uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej                                 

w Krapkowicach z 9 lutego 2011 roku  w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu -

uchwała przeszła :  15 radnych „za”, 4„wstrzymało się od głosu”- głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXI/384/2021; 

projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok-      

radna Maria Karwecka- czy kwota wyznaczona w budżecie na budowę „parku dla psów” to 

kwota na dokumentację , czy na budowę już parku- odpowiedzi udzielił za-ca burmistrza 

Pan Arnol Joszko stwierdzając, że aktualnie jest opracowywana dokumentacja,                      

a wyznaczona   w budżecie kwota na park dla psów to kwota na I etap budowy inwestycji- 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/385/2021; 

projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uchwała 

przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/386/2021;                

projekt uchwały nr 15 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie Opolskiej i Limanowskiego- - uchwała 

przeszła :  18 radnych „za”, 1 „przeciw”- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXI/387/2021; 



projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz  udzielenie bonifikaty uchwała przeszła 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/388/2021; 

projekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/389/2021; 

projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości              

w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXI/390/2021; 

projekt uchwały nr 19 w sprawie woli przystąpienia  do Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą   w Kędzierzynie-Koźlu uchwała przeszła jednomyślnie- 

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/391/2021; 

projekt uchwały nr 20 sprawie zmiany uchwały nr IV/48/2019 z 21 lutego 20219r.              

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za Usługi Opiekuńcze           

i  Specjalistyczne  Usługi  Opiekuńcze uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 

radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/392/2021; 

projekt uchwały nr 21 w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Powiatowo- Gminnego 

"JEDŹ Z NAMI" na dokumentację oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w 

ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej. uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 

radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/393/2021; 

projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania  nieruchomości uchwała 

przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXI/394/2021. 

Ad. 7.  

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

udzielili : 

Zastępca Burmistrza Pan Arnold Joszko- na zapytanie radnej Marii Karweckiej odnośnie  

wydatkowania kwoty 4 mln.234 tys. zł., przyznanej w naborze z tzw ERFIL-u. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Marii Karweckiej 

dot. powołania na zastępcę dyr. PP Nr 2 w Krapkowicach, jako osoby skarżącej.  

Ad. 8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje. 

Radna Maria Karwecka- wnioskowała o spotkanie z dyr. szkół i przedszkoli                              

i wspólne wypracowanie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli, dyrektorów tych 

placówek;  o dyżury radnych dla mieszkańców; o pojemniki na baterie, obok serduszka na 

nakrętki- na Rynku; -gdzie będzie usytuowany „park dla psów”; upamiętnienie 16 

mieszkańców Krapkowic stosowną tablicą, w okolicy zdarzenia katastrofy- 16.03.1951 roku 

w/w osoby zatonęły w rz. Odrze. 

Mieszkaniec Krapkowic Pan Piotr Rudner- rozważenie prawidłowego oznakowania drogi 

Krasińskiego, w kier. PP nr 1 w Krapkowicach- tu powinna znaleźć się tabliczka                       

z napisem ”nie dotyczy rowerów”, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. 

Radny Dariusz Kandziora-rozpoczęła się 4 edycja budżetu obywatelskiego 

Urz.Marszałkowskiego- czy umig w Krapkowicach będzie występował z jakimkolwiek 

projektem o dofinansowanie. 

Radny Adam Orzechowski- wnioskował o wycięcie żywopłotu przy skrzyżowaniu ulic 

Gimnazjalna- Prudnicka; rozważenie znalezienia lokalu dla harcerzy krapkowickich ( z 

dostępem do toalety),sprawdzić oświetlenie uliczne- z ulicy Opolskiej w kierunku Rogowa 

Opolskiego (lampy nie świecą ). 

 

 



 

Radna Maria Karwecka- rozważyć budowę ronda- skrzyżowanie 3 Maja- Kilińskiego- 

Damrota. 

Radna Teresa Rybczyk oraz radny Artur Thiel- podziękowali za wyremontowanie części 

drogi na Posiłku oraz za remont chodnika w kierunku szkoły w Kórnicy. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba         

                                                                                              

 
        

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                               

 

                                                                                             Bernard Friedla  

 

 


