
 

 
PROTOKÓŁ NR X/2019 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 22 sierpnia 2019 roku 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

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

 

X 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. 1530 

Porządek obrad: 

1.Sprawy regulaminowe. 

2. Podjęcie uchwał: 

    1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego; 

    2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów                          

i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

    3) w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 

w gminnych przewozach pasażerskich. 

3.  Zakończenie  X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

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

prawomocności obrad. 

Otwarcia X 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 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i  w sprawie 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 12.08.2019 r. do protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 15 radnych- 

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

 

Ad.2. Podjęcie uchwał. 

Projekty uchwał omówiono szczegółowo na Komisji Połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu- Spraw 

Społecznych- Gospodarki i Finansów), przed sesją rady. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał: 
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego- uchwała przeszła jednomyślnie  - głosowało 15 radnych- UCHWAŁA   Nr X/106/2019;  

 



2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków- uchwała przeszła jednomyślnie - głosowało 15 

radnych- UCHWAŁA   Nr X/107/2019;  

 
3) w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich uchwała przeszła - głosowało 15 radnych- UCHWAŁA   Nr X/108/2019. 

 

Ad.3.  

Przewodniczący obrad, Pan Arnold Joszko  dokonał zamknięcia X Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                         

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                            Arnold Joszko 


