
 

 

PROTOKÓŁ NR XXIII/2021 
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 
z dnia 21 stycznia 2021 roku 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego 

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

 

 

Ad.1. Otwarcie XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach                             

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w trybie zdalnym.  
Została zwołana na wniosek burmistrza z dnia 11 stycznia 2021 r. Obrady rozpoczęły się      
o godz. 1500                            i trwały do godz. 1530  

Porządek obrad: 

1.Sprawy regulaminowe. 

2. Złożenia  Ślubowania radnej wstępującej na wakat radnego. 

3. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Związku i przyjęcia 

Statutu Związku Powiatowego- Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach 

Opolskich- projekt nr 1          z 11 stycznia 2020 r. 

4. Podjęcia  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok- projekt uchwały nr 2                             

z 13 stycznia 2021 r. 

5. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wpf- projekt uchwały nr 3  z 13 stycznia 2021 r    

6.  Zakończenie  XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

 

Otwarcia XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał 

Przewodniczący Rady Pan Bernard Friedla , 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, naczelników umig, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy, prezesów spółek gminnych ,wszystkich  uczestniczących  w obradach.  



Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 17 
radnych- stan rady- 21 radnych,  co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 
prawomocnych decyzji.  
 
Przewodniczący obrad Pan Friedla Bernard  odczytał postanowienie  nr 916/2020 
Komisarza Wyborczego w Opolu III  z dnia 27 listopada 2020r.w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia z dniem 18 listopada 2020 r. mandatu radnego wybranego do Rady Miejskiej 
w Krapkowicach w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 18 KWW Dla Krapkowic- z powodu 
śmierci- radnemu któremu wygasł mandat jest Werner Alojzy Koppe. 
Kolejne postanowienie nr 921/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu  III z dnia 11 grudnia 
2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Krapkowicach- 
postanowienie  o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3 właściwym dla 
wyboru Rady Miejskiej w Krapkowicach- mandat obejmuje Pani Dorota Małgorzata 
Koczulla- kandydatka z listy 18 KWW Dla Krapkowic- która w wyborach przeprowadzonych 
w dniu 21 października 2018r. uzyskała kolejno, największą liczbę głosów, a nie utraciła 
prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.  
Pani Dorota Koczulla dokonała własnej prezentacji, następnie przystąpiła do złożenia 
ślubowania radnej. 
Od tego momentu Pani Dorota Koczulla jest radną Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
 
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 przystąpienia Gminy Krapkowice do Związku i przyjęcia Statutu Związku 

Powiatowego- Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich- uchwała 

przeszła jednomyślnie - głosowało 18 radnych- UCHWAŁA   Nr XXIII/288/2021;  

 

2) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok- uchwała przeszła jednomyślnie - 

głosowało 18 radnych- UCHWAŁA   Nr XXIII/289/2021;  

3)  w sprawie zmiany wieloletniej pf-  uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 18 radnych-         

UCHWAŁA   NrXXIII/290 /2021. 

Ad.3. Zakończenie  obrad. 
Przewodniczący obrad, Pan Bernard Friedla   dokonał zamknięcia XXIII Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba    
                         

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                Bernard  Friedla 


