
 

 
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 9 maja 2017 roku 

 

 
Ad. 1.   

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1200    i trwały do godz. 1240 

W sesji uczestniczyło ok.30 osób. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

          1) w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok. 

 

          2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

           

     3. Zakończenie  XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Otwarcia XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Józef  Brzozowski, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący 

obrad przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, kierownictwo Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, pozostałych uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 04.05.2017r. do protokołu. 

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

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

Protokół  z sesji  z  27 i 28 kwietnia  2017 r.,  łącznie z dzisiejszym protokołem zostaną przyjęte na 

sesji czerwcowej  br.  

Ad.2.Podjęcie uchwał. 

Burmistrz Pan Kasiura- przedłożył projekt uchwały   w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok-  

zmiany do budżetu są tożsame ze zmianami w projekcie uchwały przedłożonym na Sesji RM w dniu   

27.05.2017 r. za wyjątkiem załącznika inwestycyjnego- pozostawiono jedynie kwotę 25 tyś. na 

budowę parkingu przy boisku Orlik”  - autopoprawka; błąd matematyczny  wartości w rezerwie 

zostanie skorygowany -nastąpi dostosowanie wartości rezerwy na odjęciu wartości zadań od nr 1 do 

nr 23 od kwoty razem i kwota, która pozostanie będzie wartością rezerwy tj.ok.42 tyś.zł.-   dodatkowo  

na wnioski, z prośbą o zatwierdzenie zmian: dyr. KDK wprowadzono 30 tyś.zł. na realizację zadania  

obchodów 20- lecia rocznicy wielkiej powodzi i  dyr. WTZ dot. przeznaczenia na remont korytarza    

w WTZ  kwoty pozostałej po zakupie samochodu specjalistycznego dla ŚDS. 

Nie wniesiono uwag, pytań. 

Autopoprawkę do projektu w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok przyjęto jednomyślnie- głosowało 

12 radnych.      

Przewodniczący obrad Pan Józef Brzozowski  odczytał  projekt uchwały z autopoprawką w sprawie 

zmiany budżetu na 2017 rok- radni przyjęli powyższe jednomyślnie- głosowało 12 radnych- 

UCHWAŁA Nr XXIX/ 335/2017. 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Skarbnik Pan Patej, 

zaznaczając, iż  korekta  zmiany  wpf  polegała na doprecyzowaniu kosztów i zmianie zapisu zadań  



na „budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  przy ul. Limanowskiego                  

i ul. Piastowskiej  w Krapkowicach”. 

Nie wniesiono uwag, pytań. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wpf                                

z autopoprawką- uchwała przeszła przy 11 głosach i 1 głosie „wstrzymującym”- głosowało 12 

radnych-  UCHWAŁA Nr XXIX/336/2017.  

 

Ad.3. 

          Przewodniczący obrad Pan Józef Brzozowski dokonał zamknięcia XXIX Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej  w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

 

 

                           Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                             Józef Brzozowski 


