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Protokół Nr XVII/2016 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

  z dnia 28 kwietnia 2016 rok   

 
Ad.1. Sprawy regulaminowe  

                XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach  odbyła się w Krapkowickim 
Domu Kultury, ul. Prudnicka 7. Sesja rozpoczęła się o godz. 14oo i trwała do godz. 1525 
W obradach uczestniczyło ok.50 osób.  
Otwarcia XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący  Rady 
Pan  Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. 
Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza 
Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, sołtysów poszczególnych sołectw, prezesów spółek 
gminnych, wszystkich uczestniczących   w obradach. 
Przewodniczący  stwierdził, zgodnie  z listą obecności, że w obradach uczestniczy 21 
radnych ( stan rady 21 radnych ), co stanowi  wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
Protokoły z Sesji Rady z dnia 25.02.2016r., 18.03.2016r., 14.04.2016 r.  były do wglądu   
w Biurze Rady, na stronie internetowej, na sali przed Sesją Rady - protokoły przyjęto 
bez uwag, jednogłośnie - głosowało 21 radnych.  
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz poinformował o zmianie porządku obrad                 
z uwagi na fakt wycofania   z porządku obrad projektu nr 1 w sprawie zniesienia  formy 
ochrony przyrody- pomnika przyrody oraz wprowadzenie projektu chwały nr 9 w 
sprawie zmian do Statutu Gminy Krapkowice. 
Wniosek o wycofanie  z porządku obrad  projektu uchwały nr 1 w sprawie zniesienia 
formy ochrony przyrody (pomnika przyrody)- z drzewa gatunku buk pospolity, 
znajdującego się na terenie Lasów Państwowych- Nadleśnictwo  Prószków, zgłosił 
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura wraz z uzasadnieniem wycofania oraz 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 9 w sprawie zmian do Statutu 
Gminy Krapkowice (w załączeniu do protokołu).  
Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie- głosowało 21 radnych. 
W tej części obrad prezentacja audiowizualna- część poświęcona przedstawieniu 
koncepcji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej- wcześniej w tym samym dniu 
spotkanie w Starostwie z udziałem wójtów i burmistrzów celem wypracowania 
wspólnej dokumentacji. Koncepcję z punktu widzenia biura projektowego  przedstawił 
Pan Bartosz Śliwecki. Gmina Krapkowice wspólnie  ze starostwem, innymi gminami 
ościennymi i przedstawicielem RZGW wypracuje wspólny dokument, który zostanie 
przedłożony Wojewodzie Opolskiemu. 
Burmistrz Pan Kasiura- jesienią zeszłego roku zaplanowaliśmy na  działania 
p.powodziowe 100 tyś.zł. w budżecie- aspekt finansowy nie jest tu najważniejszy- 
najważniejszym jest organ zlecający to zadanie- organ który wie co zleca, wie jak 
odbierać zadanie, organ odpowiedzialny za wdrożenie zadania- wcześniej mieliśmy 
pewne ustalenia w tym zakresie- to wszystko jednak zmieniło się- zmieniło się 
kierownictwo RZGW, zlikwidowane zostały WZIR-y, powołano inne jednostki- na dzień 
dzisiejszy nie znamy struktury w zarządzaniu wodami- wspólnie ze starostwem, innymi 
gminami powinniśmy zebrać pieniądze, opracować koncepcję i przedłożyć 
Wojewodzie, gdyż rolę wiodącą w tym zamierzeniu  ma Wojewoda Opolski i instytucja, 
która za to zadanie będzie odpowiedzialna, wykorzystując również dokumentację           
z 2012 roku przy opracowaniu koncepcji  p.powodziowej. 
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Ad.2.  
     Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura przedłożył sprawozdanie z działalności        
w okresie między sesyjnym  tj.   od  25 lutego   2016r.  do 28 kwietnia 2016 r. 

-13.02.2016r.- Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze OSP w Steblowie; 
-25.02.2016r.- spotkanie u Burmistrza Krapkowic z udziałem członka Zarządu   
                       Województwa Opolskiego Szymonem Ogłazą, przedstawiciela Depar-  
                       tamentu Infrastruktury i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim  
                       Remigiuszem Widerą; zastępcy dyrektora ZDW Mirosława 
                       Sokołowskiego, zastępcy burmistrza Romualda Harafa, Naczelnika  
                       Wydz. GKI Katarzyny Kubakiej, radnych i przewodniczącego Rady  
                       Miejskiej w Krapkowicach Andrzejem Małkiewiczem- jednym z głównych 
                       tematów była zmiana organizacji ruchu na rondo przy ulicach: Opolska,  
                       Głowackiego i 1 Maja-udało się tu uzgodnić, że rondo będzie wykonane  
                       jeszcze w tym roku, podobnie jak rondo w Otmęcie tzn. na zasadzie  
                       zmiany organizacji ruchu, likwidacji niektórych wysepek, ale dodatkowo 
                       z wymianą nawierzchni na terenie tego skrzyżowania. Łączny koszt 
                       inwestycji to ok.200 tyś.zł.- gmina deklaruje partycypację w połowie  
                       kosztów- na ostatniej sesji rady zabezpieczono 130 tyś .zł. na ten cel-  
                       kolejne punkty spotkania to budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy 
                       Opolskiej, remont ulicy Prudnickiej, droga wojewódzka Gwoździce-Rogów  
                       Opolski, droga wojewódzka Żywocice, Kórnica i Ściborowice  
- 27.02.2016r.- Turniej LZS, który odbył się  w Hali Sportowej w Otmęcie; 
- 27.02.2016r.-Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze OSP w Rogowie Opolskim; 
- 28.02.2016r.- obchody w KDK  25 lecia Klubu Tanecznego SIERA- Kierownik Klubu  
                         Siera Pani Agnieszka Daniszewska została odznaczona odznaką  
                         honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”, nadaną przez 
                         Radę Miejska w Krapkowicach; 
- 03.03.2016r.- Turniej Piłki Siatkowej w Hali Sportowej w Otmęcie; 
- 06.03.2016r.- Koncert w KDK, w dwóch odsłonach, w związku z Dniem Kobiet-  
                         występ młodzieży ze Studia Piosenki przy KDK, występ artystów  
                        z Kabaretu Moralnego Niepokoju; 
-13.03.2016r.- wyjazd na Ukrainę, do Rohatynia, na zaproszenie nowo wybranego  
                        Starosty Rohatynia- zawieźliśmy sprzęt strażacki dla tam. straży-  
                        zaprosiliśmy tamtejszych samorządowców na obchody 80 lecia OSP  
                        w Ściborowicach  w dniu 28 maja br.;  
-15.03.2016r.- spotkanie  z Marszałkiem Województwa Opolskiego nt. budowy ronda  
                        w Krapkowicach- partycypacja po połowie, ostateczne rozliczenie  
                        w inwestycji po przeprowadzeniu przetargu, nt. dofinansowania  
                        w kwocie  160 tyś. zł. na I etap budowy boiska wielofunkcyjnego przy  
                        Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, nt. dofinansowania  
                        z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie 60 tyś.zł., nt. remontu  
                        chodnika  ul. Chrobrego w Rogowie Opolskim; jutro spotkanie  
                        z Zarządem Dróg Wojewódzkich nt. remontu ulicy Prudnickiej  
                         w Krapkowicach; 
-18.03.2016r.- spotkanie z Marszałkiem Woj.Opolskiego- dofinansowanie z rozwoju  
                        bazy sportowej na budowę kortów tenisowych; 
-20.03.2016r.- w KDK Koncert Zespołu GOSPEL współorganizowany przez radnych 
                        Rady Miejskiej w Krapkowicach; 
-22.03.2016r.- podpisano umowę z Policją na dofinansowanie dodatkowych patroli,  
                        zgodnie z decyzją rady na sesji lutowej; 
-23.03.2016r.- Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  Gminnej Straży Pożarnej, 
                        które odbyło się w Ściborowicach-wybrano nowe władze na następną 
                       5 letnią kadencję- ponownie wybrano na prezesa  GSP  Pana Andrzeja  
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                   Kasiurę- dyskutowano również nt .zadań do realizacji na przyszłość-  
                   odbyto kilkanaście spotkań z przedstawicielami Zakładów  Koksowniczych 
                  (wycofują z eksploatacji samochód)  nt. przejęcia sprawnego samochodu  
                   bojowego z przeznaczeniem do jednej z jednostek OSP- w ramach Aglo- 
                   meracji Opolskiej przygotowywany jest projekt nt. reagowania w przypad- 
                   kach klęsk żywiołowych tj. doposażenia  jednostek pożarniczych w sprzęt  
                   i materiały, jak również przebudowa niektórych remiz strażackich np.OSP 
                   w Rogowie Opolskim;  
-27.03.2016r.- wizyta u Wojewody Opolskiego m.in. nt. działań przeciw powodziowych  
                      i rozwoju szlaku wodnego, jako komunikacyjnego po rz. Odrze i rz. Wiśle 
                      - przedstawiono tu projekt rozwoju w tym zakresie do roku 2030-  
                      powołano zespoły ds. zarządzania kryzysowego o rozwoju szlaków 
                      wodnych- jeżeli część z tych planów byłaby zrealizowana, to korzyści  
                      byłyby znaczące dla Gminy Krapkowice; 
Burmistrz zaprosił wszystkich na Krapkowicką majówkę w dniach od 1 do 3 maja br, 
która rozpocznie się 1 maja od Biegu Krapkowickiego, Koncertu Krapkowickiej 
Orkiestry Dętej i Maratonu filmowego w Hali Widowiskowo- Sportowej; 2 maja-
inauguracja działalności Krapkowickiej Baszty w sezonie 2016 (wystawa obrazów 
Adama Zielińskiego i Jana Wajracha, wystawa rzeźby Jarosława Michała Chyca „Moje 
Anioły, wystawa zdjęć Krapkowic, ciekawe opowieści o historii miasta); 3 maja-święto 
Konstytucji- msza św. w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem 
Ofiar  Wojen i Przemocy, koncert zespołu Take Style Projekt, występ Żanety Plotnik 
„Jak za dawnych lat”- sala widowiskowa w KDK . 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Brzozowski- kierując pytanie do burmistrza pytał            
o której godzinie odbywać się będą jutrzejsze obchody Dnia Flagi i dlaczego nie ma 
jakiejkolwiek informacji nt. 
Sekretarz Miasta Pan Brol- od lat główne uroczystości  odbywają się w siedzibie 
Państwowej Straży Pożarnej, która podlega samorządowi powiatowemu- 
organizatorem jest Starostwo- z informacji jakie do mnie dotarły, początek uroczystości 
nastąpi o godzinie 10- tej na placu apelowym Komendy PSP w Krapkowicach- dla 
pracowników UMiG w Krapkowicach   2 maja jest zwykłym dniem roboczym. 
 
Ad.3.  
Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi          
w pkt. 15 porządku obrad. 

Radny Pan Malinowski- po serii  naszych artykułów nt. modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 409 nacisk na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, który administruje 
tą drogą stał się znacznie większy- mam odpowiedź, z której dowiadujemy się, że 
jeszcze w tym roku chodnik wzdłuż ulicy Prudnickiej będzie remontowany, tak  jak 
nieoświetlone przejście dla pieszych w okolicach przystanku autobusowego- 
zwracając się do burmistrza prosił o  informację na ten temat. 
 
Ad.4.  
Sprawozdanie z działalności  Straży Miejskiej w Krapkowicach za 2015 rok                
( w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Sprawozdanie  analizowała  Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 26 
kwietnia 2016r., przyjmując  pozytywnie. 
Sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych.   
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Ad.5. 
 Sprawozdania z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość 
zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych         
w 2015 roku ( w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Sprawozdania  analizowała  Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 26 
kwietnia 2016r., przyjmując  pozytywnie. 
Sprawozdania  przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych.   
 
Ad.6.  
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice (w załączeniu do 
niniejszego protokołu). 

Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice omówiono na posiedzeniu 
Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 kwietnia 2016 r., przyjmując  pozytywnie.  
Powyższe przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości, bez uwag- głosowało 
21 radnych. 
 
Ad.7. 
 Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2015 roku i w I kwartale 
2016 r. 

Informację omówiła i przyjęła pozytywnie Komisja Gospodarki i Finansów na 
posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 . 
Powyższe przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości, bez uwag- głosowało 
21 radnych 
 
Ad.8. 
 Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 

Sprawozdanie  analizowała  Komisja Edukacji , Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 
25 kwietnia 2016r., przyjmując  pozytywnie. 
Sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych.   
 
Ad.9.  
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną 
Gminy Krapkowice. 

Zagadnienie omówiono szczegółowo na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów 
w dniu 27 kwietnia 2016 r.- informację przyjęto pozytywnie. 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych.  
 
Ad.10.  
Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia 
powodzi. 

Zagadnienie omówiono szczegółowo na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych        
i Komisji Gospodarki i Finansów w dniach 26 kwietnia i  27 kwietnia 2016 r. 
Informację przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych.  
 
Ad.11.  
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  

Zagadnienie omówiono szczegółowo na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych        
i Komisji Gospodarki i Finansów w dniach 26 kwietnia i  27 kwietnia 2016 r. 



5 

 

Sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 
radnych. 
 
Ad.12. 
Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. 
Plan na 2016 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2015 rok. 

Zagadnienie omówiono szczegółowo na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych        
i Komisji Gospodarki i Finansów w dniach 26 kwietnia i  27 kwietnia 2016 r. 
Powyższe informacje oraz plan na 2016 rok  przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej 
wiadomości- głosowało 21 radnych.  
 
Ad.13. 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice 

Zagadnienie omówiono szczegółowo na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych        
i Komisji Gospodarki i Finansów w dniach 26 kwietnia i  27 kwietnia 2016 r. 
Raport  przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości- głosowało 21 radnych. 
 
Ad.14. 

        Podjęcie uchwał- projekty uchwał omawiały komisje resortowe rady na 
posiedzeniach w dniach od 25 kwietnia do 27 kwietnia 2016 r., opiniując wszystkie 
pozytywnie.  
Wszystkie projekty uchwał od nr 2 do nr 9 przewodniczący odczytał, poddając kolejno 
pod głosowanie : 
b) w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice (projekt uchwały 
z dnia 13.04.2016 r.)- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21radnych- 
UCHWAŁA NrXVII/205/2016; 

c) w sprawie  uchylenia uchwały nr IV/49/2003 Rady Miejskiej  w  Krapkowicach z dnia 
29.01.2003 r w sprawie zwolnienia od podatku rolnego (projekt uchwały z dnia 
12.04.2016 r.)- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXVII/206/2016; 
d) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok  (projekt  uchwały z dnia  

12.04. 2016 r) 
Skarbnik Miasta Pan Patej- zmiany dotyczą zwiększenia budżetu po stronie dochodów 
bieżących o kwotę 107 854,00 ( m.in.60 219,00- udział gmin w podatku dochodowym 
od osób fizycznych;40 000,00-opłata za korzystanie ze środowiska; 320,00-zwrot 
niewykorzystanej dotacji w 2015 roku…); zmniejszenia budżetu po stronie dochodów 
bieżących o kwotę 315 546,00-część subwencji ogólnej; zwiększenia  budżetu po 
stronie dochodów majątkowych o kwotę 460 222,00- dotacja z budżetu państwa do 
zakończenia zadania w 2014 roku. pn. efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii do ogrzewania hali widowiskowo- sportowej w Krapkowicach-307 517,00; 
dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu dla ŚDS-72 705,00; dofinansowanie 
z PFRON do zakupu samochodu dla WTZ-80 000,00; zwiększenia budżetu po stronie 
wydatków bieżących o kwotę 130 926,00-skorygowanie diet dla radnych i sołtysów-
15 000,00,zakup tabletów dla radnych-21 000,00,zabezpieczenie środków na 
światowe dni młodzieży-30 000,00, zabezpieczenie środków na etat zastępcy 
kierownika OPS- 52 768,00; zmniejszenia budżetu po stronie wydatków bieżących o 
kwotę 378 618,00- 63 183,00-zmniejszenie planu niewykorzystanego zwrotu części 
subwencji ogólnej w wyniku kontroli UKS, 162 414,00-zmniejszenie planu wydatków 
bieżących w wyniku zmniejszenia części  oświatowej subwencji ogólnej, 115 000,00-
zmniejszenie niewykorzystanych środków z akcji zima; zwiększenie budżetu po stronie 
wydatków majątkowych o kwotę 500 222,00- 132 192,00-zabezpieczenie środków na 
zakup samochodu dla ŚDS,132 192,00- zabezpieczenie środków na zakup 
samochodu dla WTZ,101 838,00-zabezpieczenie środków na doposażenie obiektów 



6 

 

sportowych , w tym terenu przy ul. Wrzosów, 70 000,00- zabezpieczenie środków 
biblioteki na wykonanie kanalizacji, ogrodzenia przy ul. Sądowej oraz usunięcie awarii 
klimatyzacji w placówce przy ul. Mickiewicza. 
Radny Pan Kandziora- wnioskował, w zamian zadania, którego realizacji nie będzie 
(budowa ulicy Broniewskiego) o budowę chodnika wzdłuż Alei im. Jana Pawła II 
(chodnik na odcinku od ul. Olimpijskiej))- odbywa się intensywny ruch   pieszych              
w kierunku stadionu sportowego, również do starostwa powiatowego. 
Burmistrz Pan Kasiura- proponuję odczekać do czerwca br. kiedy po przetargach uda 
nam się niektóre zadania wykonać taniej- wówczas będą wolne środki finansowe           
w budżecie i wtedy uzupełnimy listę zadań do realizacji- może być tak, że niektóre 
zadania okażą się niedoszacowane- dlatego proponuję poczekać z realizacją tego 
zadania do sesji czerwcowej.   
Uchwała poddana pod głosowanie  przeszła przy 20 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym”- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXVII/207/2016; 
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 12.04.         
2016 r.)- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXVII/208/2016; 
f) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt 
uchwały  z dnia 12.04.2015r.)- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- 
UCHWAŁA NrXVII/209/2016; 
g) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 
12.04.2016 r )- uchwała przeszła jednogłośnie- głosowało 21 radnych- UCHWAŁA 
NrXVII/210/2016;                                                                 
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację 

zadania pn.: „Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości  
Krapkowice”  (projekt uchwały z dnia 14.04.2016r.)- uchwała przeszła jednogłośnie-  
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXVII/211/2016; 

 
i) w sprawie zmian do Statutu Gminy Krapkowice- uchwała przeszła jednogłośnie- 
głosowało 21 radnych- UCHWAŁA NrXVIII/212/2016 

 
Ad.15. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad 
oraz w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz Pan Kasiura udzielając odpowiedzi na zapytanie radego Malinowskiego    
dot. remontu i oświetlenia przejścia dla pieszych ulicy Prudnickiej, poinformował, że  
odbędzie się kolejne spotkanie, już z udziałem nowo powołanego  dyrektora ZDW          
w Opolu Panem Grzegorzem Szymańskim- spotkanie to ma się odbyć już niedługo- 
będziemy więcej wiedzieli nt. remontu dróg wojewódzkich-  przedstawimy radnym 
szczegółową   informację  po tym spotkaniu. 
 
Ad.16.    

Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów . 
Radny pan Bryś- przedłożył pismo rolników Gminy Krapkowice (w załączeniu do 
protokołu) w sprawie możliwości wykupu przez gminę drogi przejazdowej do łąk 
położonych pod Ligotą Krapkowicką- koszt wykupu 10 260 zł.- w wyniku sprzedaży 
drogi  przez Agencję Nieruchomości Rolnych został uniemożliwiony dojazd do pól 
rolników. 
Burmistrz Pan Kasiura- przedstawimy pismo rolników ponownie na komisjach- kwota 
jest możliwa do sfinansowania z budżetu gminy, ale jest potrzebna zgoda rady.  
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Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz  przypomniał radnym o  złożeniu do dnia 30 
kwietnia br. oświadczeń majątkowych, jak również poinformował o przekazanym  
radnym ( radni dzisiaj otrzymali) przez Burmistrza Krapkowic Zarządzenia  w sprawie 
przekazania Sprawozdania finansowego Gminy Krapkowice za 2015 rok. 
 
 
 
Ad.17. 

   Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Pan Andrzej Małkiewicz dokonał 
zamknięcia  XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
Protokołowała: Elżbieta Skiba  
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                   Andrzej Małkiewicz            

Z komentarzem [ES1]:  

Z komentarzem [ES2R1]:  

Z komentarzem [ES3R1]:  


