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Protokół Nr XXXV/2022  

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z  dnia 24 lutego 2022 r. 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

Ad.1. Sprawy regulaminowe. 

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

ul. Prudnicka 7. 

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

W obradach uczestniczyło ponad 40 osób.  

Otwarcia XXXV Sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bernard Friedla, 

obejmując jej przewodniczenie . 

Odczytanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              

z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych- 

klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad.  

Przewodniczący obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 

Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę, kierownictwo umig, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, prezesów spółek, wszystkich biorących udział w obradach rady. 

Przewodniczący obrad stwierdził, zgodnie z listą obecności,  że w  dzisiejszej Sesji 

uczestniczy 19 radnych (stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Protokoły  z sesji  rady z dnia 16.12.2021 r.  oraz         

z dnia 28.01.2022r.(Sesja Nadzwyczajna) były  do wglądu w biurze rady, na sesji rady, 

opublikowane  w BIP, na stronie umig- do protokołów nie wniesiono uwag- przyjęto 

jednomyślnie-głosowało 19 radnych. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie  XXXV  Sesji  Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie  

prawomocności  obrad .  

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

16.12.2021 r. do 24.02.2022 r. 

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

porządku obrad. 

4. Informacja   z  realizacji  programów  gminnych:  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy  i  Ochrony Ofiar Przemocy                       

w  Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny. 

5. Przyjęcie Programu  działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2022 rok. 

6. Informacja  na  temat  realizacji uchwał  Rady Miejskiej  dot. gospodarowania gminnym 

zasobem nieruchomości. 

7.Informacja  z  realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu 

czystości   i porządku na terenie Gminy Krapkowice.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) projekt uchwały nr 1-  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki              

i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia tego handlu (projekt uchwały  z 18.01.2022 r.);  

b)projekt uchwały nr 2-w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały  z 14.12.2021 r.); 

c) projekt uchwały nr 3-  w sprawie nadania nazwy ulicy  (projekt uchwały 14.12.2021r.);  
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d) projekt uchwały nr 4- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt  uchwały  z 14.12.2021 r.);  

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

( projekt  uchwały  z 30.12.2021 r.); 
f) projekt uchwały nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

( projekt  uchwały  z  03.01.2022 r.); 
g) projekt uchwały nr 7- w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod 

nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. w Krapkowicach 

nieruchomości będącej własnością Gminy Krapkowice (projekt  uchwały  z 20.01.2022 r.); 

h) projekt uchwały nr 8-   w sprawie zmiany uchwały nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej             

w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie 

z tych obiektów i urządzeń (projekt  uchwały  z 09.02.2022 r.); 

i) projekt uchwały nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej                    

w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krapkowicach  (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.); 

j) projekt uchwały nr 10-   w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki                                 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-

2025, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych                           

w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt  uchwały z 07.02.2022 r.); 

k) projekt uchwały nr 11-w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji  

w roku 2022  (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.); 

l) projekt uchwały nr 12- w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.); 

m) projekt uchwały nr 13- w sprawie  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Krapkowice (projekt uchwały                           

z 11.02.2022 r.); 
n) projekt uchwały nr 14- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok                      

( projekt  uchwały z 09.02.2022 r.); 
o) projekt uchwały nr 15- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( projekt   

uchwały  z 09.02.2022 r.); 
p) projekt uchwały nr 16- 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 09.02.2022 r.); 
r) projekt uchwały nr 17- w  sprawie  poparcia  apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 

dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na 

edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

na rok 2022 (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.); 

s) projekt uchwały nr 18- zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych                                

(projekt  uchwały  z 09.02.2022 r.); 
t) projekt uchwały nr 19-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna -

przysiółek Posiłek- (projekt  uchwały  z 31.01.2022 r.); 

u) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela (projekt  uchwały  z 31.01.2022 r.); 

w) projekt uchwały nr 21-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt  

uchwały z 11.02.2022 r.). 
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9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz                      

w   okresie międzysesyjnym. 

10. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania, informacje. 

11. Zakończenie XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad: 

1) autopoprawek do projektów uchwał: 

-nr 14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok; 

-nr 15- w sprawie zmiany wpf; 

-nr 18- w spawie emisji obligacji komunalnych  

Zgłoszone w/w autopoprawki wprowadzono jednomyślnie do porządku obrad- głosowało 19 

radnych. 

2) dwóch  projektów uchwał:  

-nr 22- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach            

z dnia 24 czerwca 2021 r. 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; 

- nr 23- w sprawie przyjęcia Oświadczenie w sprawie Agresji Federalnej Rosji na Ukrainę. 

Zgłoszone w/w projekty uchwał wprowadzono jednomyślnie do porządku obrad- głosowało 

19 radnych. 

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

 

Ad.2. .  Sprawozdanie z działalności  od 16 grudnia  2021r.  przedstawił Burmistrz 

Krapkowic Pan Andrzej Kasiura     

Do sprawozdania nie zgłoszono uwag, pytań. 

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

do 24 .02.2022 r. zostało przyjęte   do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

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

w pkt.9 porządku  obrad 

radna Maria Karwecka- dlaczego nie ogłoszono konkursu na dyr. PP nr 2 w Krapkowicach 

wzorem ogłoszonego konkursu w PP Żywocice, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4                     

w Krapkowicach ; dlaczego funkcję za-cy dyr. PP Nr 2 sprawuje osoba skarżąca na                

b. dyrektora PP Nr2; radna Maria Karwecka podziękowała za upamiętnienie (inicjatywa 

Szymona Kliszewskiego) katastrofy komunikacyjnej w powiecie krapkowickim 70 lat temu  

w której utopiło się 17 osób- tablica pamiątkowa , zgodnie z wypowiedzią Burmistrza 

Krapkowic, zamontowana zostanie na zrewitalizowanym moście od strony Otmętu- tak jak 

powiedział Burmistrz, w latach 1946 – 1963 nieopodal tego mostu funkcjonowała przeprawa 

promowa na rz. Odrze, uruchomiona zastępczo w miejsce zniszczonego podczas wojny 

mostu-prom przewrócił się i zginęło 17 osób; nawiązując do poniedziałkowego spotkania w 

KDK nt. budowy mostu południowego w Krapkowicach, należało o wiele wcześniej  o takim 

spotkaniu poinformować mieszkańców. 

radny Dariusz Kandziora- na terenie gminy apteki zlikwidowały dyżury nocne ( najbliższa            

apteka z dyżurem nocnym w Opolu)- mieszkańcy apelują o ich przywrócenie. 

Ad.4. 

    Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy         

w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania  Rodziny  

Informacje przedłożyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani 

Marlena Kornaś- informacje szczegółowo omówiono na posiedzeniu wspólnych komisji         

w dniu 22.02.2022r., przed sesją. 
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Informacje,  „w pakiecie” przyjęto  do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.5.  

   Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2022 rok     

Program,  omówiony  szczegółowo  na  posiedzeniu  wspólnych  komisji  w dniu 

22.02.2022r., przed sesją. 

Program  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.6.  

    Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarowania  

gminnym zasobem nieruchomości  

Informację, omówiono szczegółowo na posiedzeniu wspólnych komisji  w dniu 22.02.2022r.  

-informację  przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad.7.  

    Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu  

czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice 

Informację, omówiono szczegółowo na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 22.02.2022r  - 

informację przyjęto do zatwierdzającej wiadomości- do protokołu. 

 

Ad. 8.  

    Podjęcie uchwał:  
a) projekt uchwały nr 1-  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki              

i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia tego handlu- uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXV/414/2022;  

b) projekt uchwały nr 2- w sprawie nadania nazwy ulic Uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/415/2022;  

c) projekt uchwały nr 3-  w sprawie nadania nazwy ulicy  Uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/416/2022;  

d) projekt uchwały nr 4- w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/417/2022;  

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

Uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXV/418/2022;  

f) projekt uchwały nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   

Uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/419/2022;  

g) projekt uchwały nr 7- w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod 

nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. w Krapkowicach 

nieruchomości będącej własnością Gminy Krapkowice Uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/420/2022;  

h) projekt uchwały nr 8-   w sprawie zmiany uchwały nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej             

w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za 

korzystanie z tych obiektów i urządzeń Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 

radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/421/2022;  

i) projekt uchwały nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej                    

w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krapkowicach Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXXV/422/2022;  
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Salę obrad opuścił radny Andrzej Małkiewicz. 

  

 

j) projekt uchwały nr 10-  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki                                 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-

2025, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych                           

w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 18 

radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/423/2022;  

Na salę wrócił radny Andrzej Małkiewicz. 

k) projekt uchwały nr 11-w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji  

w roku 2022 Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXV/424/2022;  

l) projekt uchwały nr 12- w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 

radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/425/2022;  

m) projekt uchwały nr 13- w sprawie  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Krapkowice Uchwała przeszła 

jednomyślnie –głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/426/2022;  

n) projekt uchwały nr 14- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok 

Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXV/427/2022;                   
o) projekt uchwały nr 15- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała 

przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/428/2022;  

p) projekt uchwały nr 16- 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 jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/429/2022;  

r) projekt uchwały nr 17- w  sprawie  poparcia  apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 

dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na 

edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego na rok 2022- 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: radna Maria Karwecka, Burmistrz 

Krapkowic, Andrzej Kasiura, radny Andrzej Małkiewicz, radna Teresa Rybczyk. 

Uchwała przeszła głosami:18 „za”, 1”wstrzymujący”- głosowało  19 radnych- UCHWAŁA 

Nr XXXV/430/2022;  
s) projekt uchwały nr 18- zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych  

Uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/431/2022;  

t) projekt uchwały nr 19-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna -

przysiółek Posiłek- Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 19 radnych- UCHWAŁA 

Nr XXXV/432/2022;  

u) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela Uchwała przeszła jednomyślnie –

głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/433/2022;  

w) projekt uchwały nr 21-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce 

Uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr 

XXXV/434/2022;  
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z) nr 22- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach            

z dnia 24 czerwca 2021 r. 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 Uchwała przeszła 

jednomyślnie –głosowało 19 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/435/2022;  

ż) nr 23- w sprawie przyjęcia Oświadczenie w sprawie Agresji Federalnej Rosji na Ukrainę. 

Uchwała przeszła jednomyślnie –głosowało 21 radnych- UCHWAŁA Nr XXXV/436/2022. 

Radny Józef Brzozowski –podziękował marszałkowi i vice- marszałek woj. opolskiego, 

staroście krapkowickiemu i burmistrzowi Krapkowic, dyr.szpitala krapkowickiego, 

wszystkim, którzy zadeklarowali pomoc miastu Rohatyn na Ukrainie- miastu partnerskiemu 

Gminy Krapkowice. 

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

obrad  oraz  w okresie międzysesyjnym udzielili: 

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Sekretarz Miasta Harald Brol, Zastępca Burmistrza na 

pytania radnej Karweckiej w sprawie obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację 

w zakresie języków mniejszości, w sprawie wcześniejszego informowania mieszkańców                  

o spotkaniach m.in. .o poniedziałkowym spotkaniu nt. budowy mostu południowego                         

w Krapkowicach oraz na pytanie w sprawie powierzenia zastępstwa dyr. w PP nr 2                           

w Krapkowicach osobie skarżącej; w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół                   

i przedszkoli  i powierzenia zastępstwa dyr.w PP Nr2 w Krapkowicach. 

Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Józefa Brzozowskiego                              

w sprawie zdeponowanej do remontu armaty ( przy murach baszty krapkowickiej)                   

i określenia czasu ,w którym zostanie ponownie ustawiona w tym samym miejscu. 

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

radny Artur Thiel- nawiązał do budowanej, w perspektywie drogi wojewódzkiej 415                         

w Gwoździcach, ale też o  potrzebie na dzień dzisiejszy już wybudowania  chociaż części 

chodnika i przepustów od strony Krapkowic-od ul. Dolnej w kier. wybudowanych kilku 

domów (dla bezpieczeństwa przejeżdżających i przechodzących ). 

radna Teresa Rybczyk- podziękowała za remont drogi wojewódzkiej w Kórnicy, jak również 

za podjęcie przez radnych, jednomyślnie Apelu dot. sprzeciwu wobec obniżenia wys. 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych. 

Nie zgłoszono więcej pytań, wniosków. 

Ad.11.Zakończenia XXXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał przewodniczący 

obrad Pan Bernard Friedla.  

Protokołowała Elżbieta Skiba. 

    

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                                                                          Bernard Friedla 

 

                                                                                


