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  PROTOKÓŁ NR II /2018 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

w dniu 29 listopada  2018r. 

 

Ad.1. 

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

przy ul. Prudnickiej nr 7.  

Sesja rozpoczęła się o godz.14oo i zakończyła się o godz.1545 

W sesji  uczestniczyło ponad 40 osób-  uczestniczyły  osoby  zaproszone:    

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy                  

w Krapkowicach, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi spółek gminnych, 

sołtysi poszczególnych sołectw, mieszkańcy Krapkowic 

Otwarcia II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan Arnold 

Joszko, obejmując jej przewodniczenie . 

Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w Sesji uczestniczy 20 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 spr. ochrony osób fizycznych w związku                      

z przetwarzaniem danych osobowych i  w spr. swobodnego przepływu takich danych – 

klauzula wywieszona przed wejściem na salę obrad. 

Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 22 listopada 2018 r. przyjęto 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Porządek obrad: 

   1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności   

        obrad. 

   2. Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad -odpowiedzi w pkt.10   

        porządku obrad. 

   3.  Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji-  

        projekt uchwały nr 1  z 26.11.2018r. 

   4.  Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i przewodniczącego 

        Komisji- projekt uchwały nr 2  z 26.11.2018r. 

   5.  Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przewodniczącego 

        Komisji- projekt uchwały nr 3  z 26.11.2018r. 

   6.  Wybór składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącego Komisji-  

        projekt uchwały  nr 4 z 26.11.2018r. 

   7.  Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i przewodniczącego  Komisji- 

        projekt uchwały nr 5 z 26.11.2018r. 

   8.  Wybór składu osobowego Komisji  Doraźnej ds. Odznaczeń  i przewodniczącego  

        Komisji- projekt uchwały nr 6 z 26.11.2018r. 

   9.  Podjęcie uchwał w sprawach  różnych: 

        1) projekt uchwały nr7 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów  

            podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach-projekt uchwały          

            z 26.11.2018r 
        2) projekt uchwały nr 8 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic-projekt  

            uchwały  z  26 listopada 2018 r. 

 10.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad. 

 11.  Wolne wnioski i zapytania. 

 12.  Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
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Burmistrz Pan Andrzej Kasiura wnioskował o wprowadzenie  autopoprawek do projektów 

uchwał : 

nr 7 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży  służbowych radnym 

Rady Miejskiej w Krapkowicach;  

nr 8 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic. 

Nastąpiły błędy techniczne w głosowani elektronicznym.  

Pan Małkiewicz zaproponował głosowanie tradycyjne, nie elektroniczne . 

Z przyczyn technicznych urządzeń elektr. zrezygnowano z indywidualnego głosowania 

elektronicznego, wybierając głosowanie tradycyjne- na sekretarza do obliczenia głosów 

wybrano wiceprzewodniczącego rady Pana Ireneusza Żyłkę-głosowało 20 radnych. 

Przystąpiono do głosowania  

-autopoprawkę do projektu nr 7 wprowadzono jednomyślnie- głosowało 20 radnych 

-autopoprawkę do projektu nr 8  wprowadzono jednomyślnie- głosowało 20 radnych. 

Porządek obrad z wprowadzonymi autopoprawkami do projektów uchwał nr 7 i nr 8 przyjęto 

jednomyślnie- głosowało 20 radnych  

Ad.2.  Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad - odpowiedzi w 

pkt.10 porządku obrad. Wnioski zgłosili: 

Radny Andrzej Małkiewicz- wzdłuż murów obronnych, koło Baszty zamontowano telebim- 

odległość telebimu od drogi stanowi ogromne zagrożenie i odwraca uwagę od pięknych 

murów i baszty- lokalizacja jest zła- to nie tylko bezpieczeństwo ale i estetyka- to urządzenie 

zaburza ład i porządek tego miejsca. 

Radny Józef Brzozowski- telebim należy przenieść  w miejsce  zepsutego zegara, przy tak 

zwanym rondzie  bankowym –ul. Opolska- ul.1 Maja – jest to idealne miejsce na postawienie 

tego urządzenia, a nie przy pięknych murach obronnych.  

 Ad.3.  Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji 

Do Komisji Rewizyjnej zadeklarowali swój udział w pracach komisji następujący radni: 

1.Pan Kandziora       Dariusz 

2.Pan Linek              Tomasz 

3.Pan Malinowski    Andrzej 

4.Pan Orzechowski  Adam 

5.Pan Waligóra        Jarosław 

6.Pan Warzecha      Andrzej  

Przystąpiono do głosowania 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Rewizyjnej- skład 

komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych.  

Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Pan Thiel Artur zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja  Malinowskiego ,podając uzasadnienie.  

Zgłoszony wyraził  zgodę . 

Więcej kandydatur nie zgłoszono . 

Za kandydaturą Pana Andrzeja Malinowskiego głosowało 14 radnych- głosowało 20 radnych. 

W wyniku głosowania, na przewodniczącego Komisji wybrano radnego Pana Andrzeja 

Malinowskiego.  

Przewodniczący Rady Pan Joszko  odczytał i  poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1    

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego 

Komisji-  uchwała przeszła jednogłośnie-  głosowało 20 radnych-  UCHWAŁA Nr II/4/2018 
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Ad.4.  Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i przewodniczącego 

Komisji 

1.Pan Friedla      Bernard 

2.Pan  Koppe     Werner  

3.Pan Mazurek   Paweł 

Radny Pan Małkiewicz wnioskował o poszerzenie składu osobowego o kandydaturę  Pana 

Marcina Misiewicza ( z klubu radnych KWW Macieja Sonika), zgodnie z zapisem nowego 

statutu (radny może być członkiem 3 komisji) który wchodzi w życie z dniem 6 grudnia br.-w 

parag.5 projektu należy zmienić zapis- uchwała wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 

r.(uprawomocnienie statutu gminy)- za wnioskiem radnego Małkiewicza głosowało 20 

radnych . 

Do składu osobowego komisji dopisano Pana Marcina Misiewicza- wyraził zgodę. 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Rewizyjnej- skład 

komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych.  

Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Pan Koppe Werner  zgłosił kandydaturę Pana  Bernarda Friedla, podając uzasadnienie.  

Zgłoszony wyraził  zgodę . 

Więcej kandydatur nie zgłoszono . 

Za kandydaturą Pana  Bernarda Friedla głosowało 20 radnych. 

W wyniku głosowania, na przewodniczącego Komisji wybrano radnego Pana Bernarda 

Friedla.  

Przewodniczący Rady Pan Joszko  odczytał i  poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2    

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru 

przewodniczącego Komisji-  uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 20 radnych-  

UCHWAŁA Nr II/5/2018 

   5.  Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przewodniczącego  

Komisji. 

1. Pan  Kandziora      Dariusz  

2 .Pan  Krajka            Andrzej 

3. Pani Makselon       Jagoda 

4. Pan  Orzechowski  Adam 

5. Pan  Thiel               Artur 

6. Pan Tomala            Ewald 

7. Pani Wójcik           Anna  

8. Pan  Żyłka              Ireneusz  

 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji  Edukacji, Kultury i 

Sportu - skład komisji przyjęto jednogłośnie-  głosowało 20 radnych. 

Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu. 

Pan Andrzej Warzecha  zgłosił kandydaturę radnego Pana Dariusza Kandziora                         

z uzasadnieniem. 

Zgłoszony wyraził  zgodę . 

Pan Andrzej Małkiewicz- zapis w statucie nieprecyzyjnie określa wybór przewodniczącego                  

i zastępcę przewodniczącego komisji –proponuję, aby przewodniczącego i  zastępcę  komisji 

stałych wybierali członkowie danych komisji, nie rada- proszę o opinię radcę prawnego. 

Radca prawny Pani Monika Puciato- wykładnia językowa tego zapisu mówi, że przez 

członków komisji wybierany jest tylko zastępca przewodniczącego komisji, o wyborze 

przewodniczącego komisji  winna decydować  rada-taka jest moja ocena. 
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Pan  Andrzej Małkiewicz- nastąpił tu spór o interpretację zapisu- uważam inaczej, ale tematu 

„nie ciągnę”- na przewodniczącą komisji zgłaszam kandydaturę Pani Jagody Makselon, 

podając uzasadnienie.    

Zgłoszona wyraziła  zgodę . 

Więcej kandydatur nie zgłoszono . 

Za kandydaturą Pani Jagody Makselon  głosowało 6  radnych. 

Za kandydaturą Pana Dariusza Kandziora głosowało 14 radnych. 

W wyniku głosowania, na przewodniczącego Komisji wybrano radnego Pana Dariusza 

Kandziora. 

Przewodniczący Rady Pan Joszko odczytał i  poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3                            

w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i wyboru 

przewodniczącego Komisji-  uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 20 radnych-  

UCHWAŁA Nr II/6/2014 

 

 

 

 

   6.  Wybór składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącego Komisji. 

Swój  udział w pracy komisji zadeklarowali radni  : 

1. Pan  Brzozowski        Józef 

2. Pani Karwecka           Maria                

3. Pan  Makselon            Jagoda                     

4. Pan  Malinowski        Andrzej           

5. Pan  Małkiewicz        Andrzej                 

6. Pan  Misiewicz           Marcin         

7. Pani Waligóra             Jarosław                

8. Pan  Warzecha            Andrzej 

9. Pan   Wójcik               Anna                  

10. Pan  Żyłka                   Ireneusz 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy  Komisji Spraw Społecznych- 

skład komisji przyjęto jednomyślnie-  głosowało 20 radnych 

Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Spraw 

Społecznych. 

Pan  Ireneusz Żyłka  zgłosił kandydaturę radnej Pani  Marii Karweckiej, z uzasadnieniem . 

Zgłoszona   wyraziła  zgodę. 

Pan Józef Brzozowski  zgłosił kandydaturę radnego  Pana  Andrzeja Małkiewicz,                     

z uzasadnieniem. 

Zgłoszony wyraził   zgodę .  

Więcej kandydatur nie zgłoszono 

Za kandydaturą Pani Marii Karweckiej    głosowało  14 radnych. 

Za kandydaturą Pana Andrzeja Małkiewicz głosowało 6 radnych. 

W wyniku głosowania na przewodniczącą komisji wybrano Panią Marię Karwecką. 

Przewodniczący Rady odczytał i  poddał pod głosowanie  projekt uchwały nr 4 w sprawie 

wyboru składu osobowego skład Komisji Spraw Społecznych  i przewodniczącego Komisji - 

uchwała przeszła jednomyślnie-   głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr II/7/2018 

   7.  Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i przewodniczącego  

Komisji. 

Swój udział w pracy  komisji zadeklarowali radni : 

1. Pan   Brzozowski   Józef 

2. Pan   Friedla           Bernard 
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3. Pan   Koppe           Werner 

4. Pan   Krajka           Andrzej           

      5. Pan   Linek            Tomasz 

      6. Pan   Małkiewicz   Andrzej 

      7. Pani  Mazurek        Paweł 

      8. Pan   Misiewicz     Marcin 

      9. Pan   Thiel             Artur 

    10. Pan   Tomala         Ewald 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy  Komisji Gospodarki                   

i Finansów- skład komisji przyjęto jednomyślnie-  głosowało 20 radnych 

Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

i Finansów. 

Pani Maria Karwecka  zgłosiła kandydaturę radnego Pana  Koppe Wernera. 

Zgłoszony   wyraził  zgodę. 

Pan Andrzej Małkiewicz   zgłosił kandydaturę radnego  Pana  Marcina Misiewicza 

Zgłoszony wyraziła  zgodę .  

Więcej kandydatur nie zgłoszono 

Za kandydaturą Pana  Koppe Wernera   głosowało  14 radnych. 

Za kandydaturą Pana  Misiewicza Marcina   głosowało  6 radnych. 

W wyniku głosowania na przewodniczącego komisji wybrano Pana Wernera Koppe. 

Przewodniczący Rady odczytał i  poddał pod głosowanie  projekt uchwały nr 5                       

w sprawie wyboru składu osobowego skład Komisji Gospodarki  i Finansów i 

przewodniczącego Komisji - uchwała przeszła jednomyślnie-  głosowało 20 radnych- 

UCHWAŁA Nr II/8/2018 

   8.  Wybór składu osobowego Komisji  Doraźnej ds. Odznaczeń  i przewodniczącego   

Komisji. 

Żaden z radnych nie zadeklarował swojego udziału w pracach tej komisji. 

Przewodniczący rady Pan  Arnold Joszko poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu 

osobowego Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń. 

Pan Ireneusz Żyłka wnioskował,  aby w skład tej komisji wchodzili przewodniczący 

wszystkich komisji rady, jak również przewodniczący Rady.  

Wniosek radnego Pana Żyłki przyjęto jednomyślnie-głosowało 20 radnych. 

Wskazani wyrazili zgodę.   

Pan  Brzozowski Józef – wnioskował o poszerzenie składu osobowego o radnych, którzy chcą 

pracować w tej komisji (radny Brzozowski trzy kadencje w pracy tej komisji) 

Radny Pan Małkiewicz zgłosił kandydaturę Pana Brzozowskiego.  Wskazany wyraził zgodę. 

Pan Dariusz Kandziora zgłosił kandydaturę  zastępcy przewodniczącego rady Pana Ireneusza 

Żyłki. 

Wskazany wyraził zgodę.  

Skład osobowy  Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń:  

1  Pan   Brzozowski    Józef      

2. Pan   Friedla            Bernard                

3. Pan   Joszko           Arnold  

4. Pan    Kandziora      Dariusz 

5. Pani   Karwecka      Maria   

6. Pan    Koppe            Werner 

7. Pan    Malinowski    Andrzej    

8. Pan    Żyłka              Ireneusz 

Skład komisji przyjęto jednomyślnie-  głosowało 20 radnych. 
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Przewodniczący  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Doraźnej 

ds. Odznaczeń. 

Pan Bernard Friedla  zgłosił kandydaturę  radnego Pana Ireneusza Żyłkę. 

Zgłoszony wyraził  zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Za kandydaturą Pana Ireneusza Żyłki  głosowało 20 radnych. 

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6 w sprawie 

wyboru składu osobowego Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń i wyboru przewodniczącego 

Komisji - uchwała przeszła  jednomyślnie-  głosowało 20 radnych- UCHWAŁA Nr 

II/9/2018 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie. 

Ad.   9.  Podjęcie uchwał w sprawach  różnych: 

        1) projekt uchwały nr 7 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach-  projekt z dnia  26.11.2018 r. 

Do projektu nie wniesiono pytań, uwag.  

Przystąpiono do głosowania – uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych – 

UCHWAŁA Nr II/10/2018 

        2) projekt uchwały nr 8 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic-projekt z dnia  

26 listopada 2018 r. 

Do projektu nie wniesiono pytań, uwag. 

Przystąpiono do głosowania – uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 20 radnych – 

UCHWAŁA Nr II/11/2018 

 10.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad. 

Zastępca Burmistrza Pan Haraf udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Małkiewicza –

telebim powstaje w ramach projektu rewitalizacji baszty i murów obronnych a rewitalizacja 

jest realizowana na trzech działkach  i stąd ta lokalizacja- to miejsce konsultowaliśmy pod 

kątem bezpieczeństwa z ZDW w Opolu- urządzenie jest montowane w odległości powyżej 8 

m od pasa drogi i nie ma potrzeby uzgodnień z ZDW- cały projekt był uzgodniony                   

z konserwatorem zabytków- wybraliśmy również to miejsce dlatego, że nie musimy 

przeprowadzać wycinki drzew-tego chcieliśmy uniknąć-koszt urządzenia ok.50 tyś. zł.- to co 

będzie tu wyświetlane będzie kierowane do przechodniów nie do kierowców, będą 

wyświetlane informacje z dziedziny kultury. sport, o zabytkach i informacje kinowe. 

Z zegarem  od kilku lat jest problem- ilekroć zepsuje się zgłaszamy firmie, która jest jego 

właścicielem- awarie ciągle powtarzają się, zbyt często- cierpliwość skończyła się-

korespondowaliśmy  nt. likwidacji zegara- dzień 20.12.2018r. jest ostatecznym na jego 

likwidację- jeżeli nie oni to my zlikwidujemy i obciążymy ich kosztami- telebim w tak 

ruchliwym miejscu bardziej dekoncentrowałby kierowców jadących przez to rondo, 

zwiększając ryzyko stłuczek i kolizji. 

Pan Małkiewicz- projekt rewitalizacji baszty, murów i terenów okolicznych nie był w ogóle    

konsultowany z radnymi –to są ważne sprawy- radni winni być poinformowani, że takie 

urządzenie powstanie- żadnego z radnych nie poinformowano. 

Zastępca burmistrza Pan Harf-realizacja tego projektu nie była dla nikogo zaskoczeniem ani 

tajemnicą- na sesji podejmowaliśmy decyzje o jego finansowaniu-był omawiany na komisji, 

możliwe, że Pana nie było na komisji. 

Pan Brzozowski- ja byłem na wszystkich komisjach i twierdzę, że nie zostaliśmy 

poinformowani co tu ma powstać?, tak samo jak nie konsultowano  z radnymi poszerzenia 

projektu dot. budowy chodnika przy ul.1 Maja? (wniosek b. radnej Pani Brzezińskiej). 

Pan Haraf- wcześniej podejmowaliście jako radni różne nieprzemyślane decyzje i potem na 

nasze interwencje wycofywaliście się z tych decyzji np. przy ul. Westerpllate- tu tylko wyk. 

nawierzchni asfaltowej  bez korekty krawężników i wjazdów –to należało rozszerzyć-  tak 
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samo stało się w przypadku chodnika przy ul.1  Maja, tylko z nawierzchnią asfaltową bez 

korekty poszerzenia wyjazdu na główną ulicę w kier. osiedla 100 lecia i dodatkowego 

przełożenia chodnika po drugiej stronie poszerzając tym samym wyjazd . 

Pan Brzozowski- wnioskuję nadal, aby o każdej zmianie projektów informowano radnych. 

11.  Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Misiewicz- odnosząc się do zakupu i miejsca ustawienia  telebimu, twierdzę że na 

przyszłość należałoby  wcześniej każdy projekt dobrze przemyśleć- nie chciałbym aby za 

jakiś czas były apele mieszkańców o jego likwidację i przesunięcie w inne miejsce ( tak jak to 

miało miejsce w przypadku sygnalizacji świetlnej)- można było pomyśleć o tym, aby telebim 

zakupić dla KDK i potem czerpać z tego pieniądze np. z wyświetlanych reklam ;  do 

rozpatrzenia poddaję godziny odbywania sesji rady –proponuję  w godz.15-16, większość z 

nas pracuje, z tytułu pracy w radzie otrzymujemy wynagrodzenie, dlaczego mielibyśmy 

wykorzystywać godziny pracy, za które płaci nam zakład pracy; pod  rozwagę, przy 

uchwalaniu budżetu na 2019 rok  zabezpieczyć dofinansowanie zakupu samochodu dla 

krapkowickiego szpitala, do przewozu krwi, inne gminy są przykładem np. gmina Głubczyce 

dofinansowująca co roku szpital. 

Pan Małkiewicz- zwrócił się do radcy prawnego o opinię prawną odnośnie terminu 

dostarczenia radnym informacji nt. projektu budżetu na 2019 rok,  jak również oceny prawnej 

odnośnie wyboru przewodniczącego  poszczególnych komisji rady, mając na uwadze zapisy 

w §68 „starego statutu” i §76 „nowego statutu”. 

Pan Kandziora, cztery lata temu, gdy Pan był przewodniczącym, przewodniczących komisji 

wybierała rada. 

Pan Małkiewicz- dlatego, że zapis w statucie był nie zrozumiały, teraz też jest nie zrozumiały 

i proszę o ocenę prawną.   

Pan Kandziora- rozważyć, przy najbliżej sesji, ważnej, budżetowej, zatrudnienie informatyka   

z firmy e-sesja, aby wyeliminować błędy techniczne przy głosowaniu, gdyby  takie pojawiły 

się. 

Przewodniczący obrad Pan Joszko- planuję sesję rady na 20 grudnia br.,wcześniej zaplanuję 

komisję, myślę wspólną ,zgadzam się z tym , że przed sesją budżetową należy przetestować 

program, aby wyeliminować już w trakcie głosowania błędy techniczne. Na sesji rady w dniu    

20 grudnia br będzie już mogła złożyć ślubowanie Pani Karolina Dziuk, obejmująca mandat  

radnej- rada będzie już w pełnym składzie mogła podejmować decyzje. 

 12.  Przewodniczący obrad Pan Joszko dokonał zamknięcia  II Sesji Rady Miejskiej       

w Krapkowicach.  
Protokołowała E. Skiba 

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                               

                                                                                                 Joszko   Arnold 


