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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia  19 sierpnia  2021 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

 

Nadzwyczajna, XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w  trybie zdalny. 

Obrady rozpoczęły się o godz. 1500    i  trwały do godz. 1530 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie  XXVIII  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Krapkowicach  i  stwierdzenie    

     prawomocności obrad. 

2.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok; 

2) w sprawie zmiany wpf; 

 

3. Zakończenie  XXVIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Ad.1. Otwarcie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący 

Rady Pan Bernard Friedla, obejmując jej przewodniczenie- prowadzenie sesji w trybie zdalnym-

umig- sala narad.  

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.  

Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Zastępcę Burmistrza Krapkowic 

Pana Arnolda Joszko, kierownictwo UMiG, wszystkich  uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 12.08.2021 r.- do 

protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 12 

radnych - nieobecni radni: Karolina Dzuk, Andrzej Krajka, Jagoda Makselon, Andrzej 

Malinowski, Andrzej Małkiewicz, Paweł Mazurek, Marcin Misiewicz,Teresa Rybczyk, Ireneusz 

Żyłka-stan rady- 21 radnych,  co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych 

decyzji.  

Porządek obrad przyjęto bez uwag- głosowanie-jednomyślnie 12 radnych za przyjęciem porządku 

obrad- głosowało 12 radnych. 
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Ad.2. Podjęcie uchwał. 

W obradach rady udział wzięli kolejni radni : radna Karolina Dziuk (godz.1508 ); radny Marcin 

Misiewicz (godz.1515). W sesji rady  uczestniczy 14 radnych. 

Przewodniczący przedłożył pod głosowanie projekty uchwał: 

Skarbnik Miasta Pan Ryszard Patej- szczegółowo omówił wniosek Burmistrza Krapkowic  

z dnia 12.08.2021r. i zasadność   zwołania  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej: 

dot. pkt. 1) z koniecznością zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2021 rok-zmniejszenia 

budżetu po stronie wydatków bieżących o kwotę 231 020,66;-zwiększenia budżetu po stronie 

wydatków majątkowych o kwotę 231 020,66;-dokonaniem korekty załącznika nr 5 uchwały         

nr XXV11/355/2021 RM w Krapkowicach z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

gminy Krapkowice na 2021 rok w wyniku błędnej kwoty zadłużenia kredytowego i wolnych 

środków. Zmiany w budżecie są konieczne, aby dostosować poziom wydatków bieżących            

do wysokości wolnych środków, o których jest mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. Nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniono zapis art. 242, mówiący, że jednostki 

samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące        

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Jak zaznaczono w art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r., przepisy art. 242 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym tejże ustawą, mają zastosowanie po raz 

pierwszy do opracowania  i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego na rok 2022. Na kwestię tę zwróciła również uwagę Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu, warunkując nie zastosowaniem się do zapisów ustawy, 

unieważnieniem uchwały XXV11/355/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 lipca 

2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok. Unieważnienie uchwały 

skutkowałoby przesunięciem w czasie rozpoczęcia budowy dróg na Osiedlu Kwiatów                      

w Krapkowicach; 

 

dot. pkt.2) z aktualizacją planu dochodów, wydatków, kwoty długu i wykupu obligacji na 

podstawie projektu uchwały nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 sierpnia 2021 r. oraz 

korekty zapisów uchwały nr XXVII/355/2021 RM w Krapkowicach z dnia 29 lipca 2021 r.            

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok i uchwały XXVII/356/2021 RM          

w Krapkowicach z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący przedłożył pod głosowanie projekty uchwał. 

Skarbnik Miasta Pan Ryszard Patej omówił kolejno projekty uchwał:  

1) Projekt uchwały Nr 1  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok- W §1 

zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących kwotę 231 020- 66: -757-75702 odsetki 

obligacji komunalnych, w związku z niższymi niż planowano stopami procentowymi. W §2 -

zwiększa się  budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę  231 020,66:- 801-80101 

zabezpieczenie środków na inwestycje  w placówkach oświatowych- nie zgłoszono pytań, uwag- 

projekt uchwały poddany pod głosowanie przeszedł jednomyślnie- głosowało 16 radnych- 

Uchwała Nr XXVIII/359/2021; 

 

2) Projekt uchwały nr 2  w sprawie zmiany wpf- to aktualizacja planu dochodów i wydatków na 

podstawie projektu uchwały Nr 1 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok- nie zgłoszono pytań, 

uwag- projekt uchwały poddany pod głosowanie przeszedł jednomyślnie- Uchwała Nr 

XXVIII/360/2021. 
Przewodniczący obrad, Pan Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XXVIII Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba                
                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                            Bernard Friedla 


