
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ w Krapkowicach 

z dnia 2 grudnia  2021 roku 

 
Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad RM stanowi załącznik do niniejszego protokołu (nośnik DVD)- 

jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

Nadzwyczajna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w trybie zdalnym. Obrady rozpoczęły 

się o godz. 1500    i trwały do godz. 1545 

 Porządek obrad: 

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

prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie  

3. Zakończenie  XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Ad.1. 

Otwarcie XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXXII 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, wszystkich  uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 26.11.2021 r.- do 

protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 17 radnych- 

nieobecni: radny Andrzej Małkiewicz, radny Józef Brzozowski, radna Teresa Rybczyk, radna 

Karolina Dziuk- stan rady- 21 radnych,  co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Burmistrz Pan Kasiura wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  autopoprawki  do projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok- autopoprawkę przyjęto 17 głosami za-

głosowało 17 radnych. 

Porządek obrad przyjęto ze zmianami jednomyślnie -17 radnych za przyjęciem porządku obrad- 

głosowało 17 radnych. 

Na obrady nadzwyczajnej sesji dołączyła radna Karolina Dziuk- w sesji uczestniczy 18 radnych. 

Ad.2. Podjęcie uchwały. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura omówił zasadność zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. 

Naczelnik Wydz. Oświaty Pani Jolanta Myśluk  omówiła  konieczność podjęcia uchwały- otrzymanie 

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-



Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych 498 300,00- należy wykorzystać środki do końca 

2021 roku. 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przedstawiałyby się następująco: PSP Nr 1 w 

Krapkowicach -126 600,00 zł, PSSP Nr 5 w Krapkowicach-106 800,00 zł, PSP Nr 4 w 

Krapkowicach-84 900,00 zł , PSP           w Dąbrówce Górnej -30 000,00 zł , PSP w Rogowie Opolskim 

-30 000,00 zł , PSP w Kórnicy -60 000,00 zł, PSP Żywocice-60 000,00 zł ,co daje kwotę 498,300,00.  

Dyskusja. 

W dyskusji udział wzięli: burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, radna Maria Karwecka, radny 

Ireneusz Żyłka, naczelnik wydz. oświaty Jolanta Myśluk 

Głosowanie-uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 18 radnych - UCHWAŁA   Nr 

XXXII/395/2021.  
 

Ad.3.  

Przewodniczący Rady Pan Friedla poinformował o terminie i miejscu sesji budżetowej- 16 grudnia 

br. o godz.14-tej (czwartek) w Krapkowickim Domu Kultury, o ile nie będą wprowadzone większe 

obostrzenia zw. z covit-19- .Na tej sesji będą również wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla 

Miasta i Gminy Krapkowice” osobom, którym rada nadała uchwałą  taką odznaką na sesji w dniu 18 

listopada 2021r. Proponuję również Komisje połączone w dniu 14 grudnia o godz. 14-tej, również na 

sali kinowej, w KDK. 

Powyższe przyjęto do zatwierdzającej wiadomości. 

radny Adam Orzechowski- poddał pod rozważenie przekazania lokum dla harcerzy krapkowickich,   

w budynku po Komendzie Policji-ul. Sądowa, albo w budynku po Policji-ul. Sienkiewicza. 

Przewodniczący obrad, Pan Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej w Krapkowicach. 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                         

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                           Bernard Friedla 


