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Protokół Nr XXXIII/2021 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16 grudnia 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  
 Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym-  od 18.11.2021 r. 

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

4. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2022 rok oraz wpf (projekty uchwał nr 1 i 2  z  01.12.2021 r.). 

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2021 roku    

(projekt uchwały nr 3 z  07.12.2021 r. ). 

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2022 rok (projekt uchwały 

nr 4 z 26.11.2021 r.). 

7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2021 roku : Komisji Skarg, Wniosków                        

i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów oraz 

Komisji ds.Odznaczeń.  Zatwierdzenie Planów Pracy na 2022 rok Rady Miejskiej oraz Komisji stałych. 

8. Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, 

Program Przeciwdziałania  Narkomanii na 2022 rok, Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024, Program 

Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok ( projekty uchwał nr 5, nr 6, nr 

7, nr 8  z  29.11.2021r. ). 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice na 2022 r. (projekt uchwały z  17.11.2021 r); 

b) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 25 

lutego 2021 r. 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  

01.12.2021 r); 

c)projekt uchwały nr11 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic (projekt uchwały z 01.12.2021 r); 

d) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady 

Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z  07.12.2021 r); 

e) projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z  

01.12.2021 r); 

f) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z  01.12.2021 r); 

g) projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (projekt 

uchwały z  01.12.2021 r); 

h) projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych (projekt uchwały z  03.12.2021 r); 

i) projekt uchwały nr 17 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu 

(projekt uchwały z  07.12.2021 r). 

10. Raport z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022                      

z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020. 

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

międzysesyjnym. 
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12.Wolne wnioski i informacje. 

13.Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

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

jej przewodniczenie .  

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

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

prezesów spółek, wszystkich biorących udział w obradach . 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w   Sesji uczestniczy 19 radnych (stan 

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

Odczytanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych           

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych- klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad.  

Protokoły nr  XXXI i nr XXXII z Sesji RM dnia 18.11.2021 r. oraz z dnia 02.12.2021 r. przyjęto 

jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 

Burmistrz Pan Kasiura zgłosił autopoprawki do porządku obrad: autopoprawkę  do projektu uchwały nr 

1 w spr. uchwalenia  budżetu na 2022rok- autopoprawka przeszła jednomyślnie, przy  19 głosach „za”; 

autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf na 2022 rok- autopoprawka przeszła 

jednomyślne, przy 19 głosach „za”, oraz autopoprawkę  do projektu uchwały nr 14 w spr. zmiany wpf- 

autopoprawka przeszła jednomyślnie, przy 19 głosach „za”; wnioskował o wycofanie projektu uchwały 

nr 15 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 

na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w 

przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia 

tych ulg-  wniosek o wycofanie projektu uchwały nr 15 przeszedł jednomyślnie-głosowało 19 radnych. 

Porządek obrad ze zmianami przyjęto jednomyślnie- głosowało 19 radnych. 

W tej części obrad nastąpiło uroczyste wręczenie honorowej odznaki. 

Przewodniczący Rady Pan Bernard Friedla oraz Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wręczyli odznaki 

honorowe „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”, osobom, którym Rada Miejska nadała odznakę 

honorową  Uchwałą nr XXXI/376/2021 na Sesji Rady w dniu 18 listopada 2021r : Panu Szczepanowi 

Bryś, Panu Adamowi Holinej, pośmiertnie Panu Józefowi Gut, Panu Janowi Kląskała, Pani Elżbiecie 

Kołtuńskiej, pośmiertnie Panu Wernerowi Koppe, Panu Andrzejowi Krajka, Panu Karolowi Stach, Panu 

Janowi Szefer, Panu Ireneuszowi Żyłce. 

Przewodniczący Pan Friedla ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 

1435  -na salę obrad przybył radny Tomasz Linek. W obradach uczestniczy 20 radnych. 

 

Ad.2.  Sprawozdanie z działalności w okresie od 18 listopada 2021r. r. do 16 grudnia 2021 r. 

przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura     
Radny Andrzej Małkiewicz-  odniósł się do wypowiedzi burmistrza w sprawie remontu Stadionu 

Miejskiego w Otmęcie, aprobując prowadzenie tej inwestycji etapami- stwierdził, też , że dobrze byłoby 

aby pozyskany przez burmistrza zespół-pracownia architektoniczna-, wspólnie z radnymi 

współpracował nad projektem, aby był prawidłowo opracowany ku akceptacji mieszkańców Krapkowic. 

Burmistrz Pan Kasiura - przychylił się do propozycji radnego Małkiewicza. 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie sesyjnym tj. od 18.11.2021 r. do 16.12.2021r. zostało 

przyjęte   do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.3.Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 

porządku  obrad 

Nie zgłoszono. 
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Ad.4.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice  na 2022 rok 

Przewodniczący obrad Pan Friedla - stwierdził, że projekt budżetu gminy na 2022 rok Burmistrz 

Krapkowic przedłożył do RIO w Opolu i radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach jak co roku, w 

ustawowym  terminie- do 15 listopada  2021 r.- radni otrzymali do wiadomości na tablety-

Przewodniczący rady  przedstawił radnym Uchwałę nr 385/2021- opinia Składu Orzekającego RIO w 

Opolu z dnia 9 grudnia 2021 roku: o przedłożonym przez Burmistrza Krapkowic projekcie uchwały 

budżetowej Gminy  Krapkowice na 2022 rok; Uchwałę nr 386/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.- opinia 

RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej; Uchwałę nr 

391/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r- opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej. 

Radni, projekt uchwały  budżetowej na 2022 rok oraz projekt wpf, analizowali szczegółowo na 

Posiedzeniu Komisji Połączonych  w dniu 14 grudnia 2021 r., przed Sesją Rady- wszystkie komisje 

pozytywnie oceniły projekt budżetu na 2022 rok. 

W dyskusji nad projektem budżetu na 2021 rok głos zabrali: 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura  omówił projekt budżetu na 2022 rok i projekt wpf oraz autopoprawki 

do budżetu i wpf. 

Radny Andrzej Małkiewicz-  odniósł się do zaplanowanej budowy dróg i chodników z budową 

kanalizacji deszczowej  w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej i brakiem informacji dla osób 

zainteresowanych budową przyłączeń do kanalizacji . 

Prezes Spółki WiK Pan Delewicz- spółka nie wydaje warunków techn. na przyłączenia do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej gdyż takich sieci w tym rejonie nie ma- aktualnie trwa jej rozbudowa         

a zakończenie jej  planuje się na sierpień 2023 roku- stąd też pisma do zainteresowanych przyłączami do 

sieci. 

Radny Andrzej Małkiewicz- odniósł się również do wypowiedzi burmistrza nt. wydatków bieżących, 

które  nie bilansują  się z dochodami bieżącymi. 

Więcej pytań,uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie -autopoprawkę do projektu uchwały nr 1-autopoprawkę do 

projektu uchwały nr 1 w spr. projektu budżetu na 2022 rok przegłosowano jednomyślnie- głosowało 20 

radnych - projekt uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z autopoprawką przegłosowano 

jednomyślnie – głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/396/2021;  

 

Salę obrad opuściła radna Jagoda Makselon. 

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

przegłosowano  19 głosami za -głosowało 19 radnych- 

 

Salę obrad opuścił radny Andrzej Małkiewicz. 

- projekt  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką przegłosowano 18 

głosami za  - głosowało 18 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/397/2021 . 

 

Burmistrz Pan Kasiura podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2022rok, zadeklarował dobrą 

realizację budżetu, pozyskiwanie pieniędzy na dodatkowe inwestycje w 2022 roku. 

  

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

w 2021 roku. 

Na salę obrad przybyli radna Jagoda Makselon i radny Andrzej Małkiewicz- w obradach uczestniczy 20 

radnych. 

Sprawozdanie przedstawił  Przewodniczący Komisji  Andrzej  Malinowski.       

Do w/w sprawozdania nie zgłoszono uwag, pytań. 

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

UCHWAŁA Nr XXXIII/398/2021 
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Ad.6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2022 rok. 

Do planu pracy Komisji Rewizyjnej  nie zgłoszono uwag, pytań- uchwała przeszła jednomyślnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/399 /2021 . 

 

Ad.7.  Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2021 roku: Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;  Komisji Spraw Społecznych; Komisji 

Gospodarki i Finansów,Komisji Doraźnej ds.Odznaczeń. 

Wszystkie sprawozdania, bez uwag i pytań, przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości-     

do protokołu.  

Zatwierdzenie Planów Pracy na 2022 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach; Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;  Komisji Spraw Społecznych; Komisji 

Gospodarki i Finansów. 

Wszystkie Plany pracy, bez uwag i pytań, przyjęto jednomyślnie do zatwierdzającej wiadomości- do 

protokołu.  

 

Ad.8. Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii  

Projekty uchwał poddano pod głosowanie , nie wniesiono pytań, uwag: 

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

Problemów Alkoholowych na 2022 rok  - uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXIII/400 /2021;  
-projekt uchwały nr 6 w spr.. zatwierdzenia Programu Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii- 

uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/401/2021;  

- projekt uchwały nr 7  w sprawie zatwierdzenia  Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024- 

uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych 

UCHWAŁA Nr XXXIII402/2021;  
- projekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na 2022 rok- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych UCHWAŁA 

Nr XXXIII/403/2021. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawie 

Przewodniczący obrad przedstawił kolejny pakiet projektów uchwał, które zostały odczytane i kolejno 

poddane pod głosowanie- przed sesją projekty uchwał omówiono szczegółowo na posiedzeniu Komisji 

Połączonych w dniu 14 grudnia 2021 r. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Do projektów uchwał nie zgłoszono pytań,uwag 

a) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice na 2022 r.- uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/404/2021;  

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

z 25 lutego 2021 r. 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 jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/ 405 /2021;  

c)projekt uchwały nr11 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic- uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/406/2021;  

d) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXIII/407/2021;  
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e) projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok- uchwała przeszła 

jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/408/2021;  

f) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- autopoprawkę do 

projektu przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych- projekt uchwały z autopoprawką jednogłośnie-

głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/409/2021;  

g) projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności 

pomocy społecznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu 

uprawnionego do udzielenia tych ulg- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- projekt 

uchwały wycofany z porządku obrad; 

h) projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych- uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/410              

/2021;  
i) projekt uchwały nr 17 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej 

statutu - uchwała przeszła jednogłośnie-głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr XXXIII/411               

/2021.  

 

10. Raport z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-

2022  z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020.  

Nie wniesiono pytań, uwag. 

Raport poddany pod głosowanie  zatwierdzono jednogłośnie- głosowało 20 radnych. 

 

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

w okresie międzysesyjnym. 

Nie zgłoszono w pkt. 3 porządku obrad. 

 

12.Wolne wnioski i informacje. 

Burmistrz Pan Kasiura –podziękował za jednomyślne  uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok, za dobrą  

współpracę, że wspólnie będzie można szukać dobrych rozwiązań w tym trudnym  dla nas czasie, 

podziękował pracownikom umig, kierownictwu wszystkich jednostek i spółek gminnych za dobrą 

realizację tegorocznego budżetu,  złożył życzenia świąteczne, życzył lepszego  i zdrowego wejścia                   

w 2022 rok. 

Radny Andrzej Małkiewicz- jako opozycja zgłaszamy uwagi, aby je wspólnie rozwiązywać, popieramy 

też dobre pomysły, chcemy być konstruktywni i pomocni, życzymy też takiej opozycji dla przyszłych 

następców,złożył życzenia świąteczne. 

Radny Andrzej Warzecha-zaprosił na występ chóru Cantamus Deo  z Parafii Ducha Św.w Otmęcie-

koncert kolęd odbędzie się w pierwszy dzień Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku o godz.18-tej 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Krajka podziękował wszystkim zaangażowanym                       

w zorganizowanie pięknego wystroju świątecznego miasta- szczególne przyjezdni są pod jego 

wrażeniem. 

Przewodniczący Rady Pan Bernard Friedla podziękował radnym za całoroczną dobrą współpracę, za 

dobrą współpracę kierownictwu i pracownikom umig, szefom spółek i jednostek gminnych, życzył  

zdrowych i spokojnych świąt oraz zdrowego i dobrego wejścia w 2022 rok.   

13.Zakończenie Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

Protokołowała: Elżbieta Skiba 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                Bernard Friedla                                                            


