
 

 
PROTOKÓŁ NR VII/2019 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 30 maja 2019 roku 

 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM jest dostępne  na stronie internetowej. 

Ad. 1.   

VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1500    i trwały do godz. 1550 

Porządek obrad: 

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

prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Krapkowicach Raportu o stanie Gminy Krapkowice za 

2018 rok. 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok. 

4.  Zakończenie  VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Otwarcia VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady 

Pan Arnold Joszko, obejmując jej przewodniczenie. 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.  

Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach radnych, Burmistrza Pana Andrzeja Kasiurę, 

kierownictwo UMiG, wszystkich  uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 23.05.2019 r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 16 radnych- 

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

Burmistrz Pan Kasiura- wnioskował o wprowadzenie  autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gmina na 2019 rok-  autopoprawka dot. wprowadzenia do budżetu czterech zadań     

-szczegółowo omówiono na komisji łączonych  przed sesją-: przebudowa fragmentu parkingu przy 

cmentarzu w Krapkowicach (10 tys.zł), przebudowa ul.Polnej w Krapkowicach (350 tys.zł), 

przebudowa ul.Wiejskiej w Borku (350 tys.zł.),wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach 

(220 tys.zł.), modernizacja skrzyżowania ulic Ks.Kziołka i ulicy 3 Maja w Krapkowicach (50 tys.zł)- 

autopoprawkę przyjęto jednomyślnie- głosowało 16 radnych. 

 

Ad.2.  

      Przedstawiono Radzie Miejskiej w Krapkowicach Raport o stanie Gminy Krapkowice                     

za 2018 rok, w ustawowym terminie do 31 maja 2019r.-  na Sesji RM w dniu 27.06.2019 r. 

przeprowadzona będzie  debata nad Raportem o stanie gminy.  

Na salę obrad przybył radny Pan Andrzej Małkiewicz- od tej chwili w sesji obraduje 17 radnych. 

 

 

 



 

 

 

Ad.3.Podjęcie uchwały. 

Przewodniczący obrad przedstawił  projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok   

z autopoprawką do projektu zgłoszoną przez burmistrza- na posiedzeniu  połączonych komisji                 

(edukacji kultury, spraw społecznych, gospodarki i finansów- dzień przed sesją) szczegółowo 

omówiono powyższe zagadnienie- na posiedzeniu komisji  projekt uchwały oraz propozycję 

wprowadzenia autopoprawki do projektu zaopiniowano pozytywnie. 

Dyskusja- dyskutowano nt. wprowadzenia do budżetu zadania pn. budowa nawierzchni drogi- ulica 

Jaśminowa, pomimo, że nie ma na tym odcinku drogi wybudowanej kanalizacji deszczowej.  

Burmistrz Pan Kasiura zaproponował szczegółowe omówienie tematu na komisji czerwcowej, przed 

sesją- wówczas przedstawione będą koszty, zagrożenia przy wykonaniu nawierzchni ulicy 

Jaśminowej w przypadku nie wykonania kanalizacji deszczowej. 

Radni zaakceptowali powyższą propozycję. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu na 2019 rok z autopoprawką – uchwała przeszła - głosowało 17 radnych- 

UCHWAŁA   Nr VII/82/2019;  
Ad.4. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 
Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                            Arnold Joszko 


