
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXVI/2022 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ w Krapkowicach 

z dnia 16 marca  2022 roku 
 

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

jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

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

rozpoczęły się o godz. 1500    i trwały do godz. 1525 

z porządkiem obrad: 

  

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

prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok; 

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

3. Zakończenie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

Ad.1. 

Otwarcie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Otwarcia XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący 

Rady Miejskiej 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 obrad  przywitał uczestniczących w obradach radnych, Burmistrza Pana Andrzeja 

Kasiurę, Zastępcę  Burmistrza Pana Arnolda Joszko, kierownictwo UMiG, wszystkich  

uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 09.03.2022 r.- do 

protokołu. 

Przewodniczący obrad  stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy 19 radnych- 

nieobecni:  radny Andrzej Malinowski, radna Teresa Rybczyk, - stan rady- 21 radnych,  co stanowi 

wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Porządek obrad przyjęto  jednomyślnie -19 radnych za przyjęciem porządku obrad- głosowało 19 

radnych. 

Ad.2. Podjęcie uchwał. 

Projekty uchwał nr 1: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz projekt uchwały nr 2                           

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej radni omówili szczegółowo na posiedzeniu 

Komisji Połączonych, przed sesją, w dniu 16.03.2022r.o godz.1400 

Nie zgłoszono uwag, pytań. 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok- 

uchwała przeszła jednomyślnie -głosowało 19 radnych - UCHWAŁA   Nr XXXVI/437/2022. 



 

 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-  

radny Artur Thiel- zapytał dlaczego zadanie „budowa drogi gminnej- ulica Strażacka  w miejscowości 

Dąbrówka Górna” została wycofana  z budżetu gmina na 2022 rok. 

Burmistrz Pan Andrzej Kasiura odniósł się do pytania radnego Artura Thiel  informując, że zadanie 

to zostało wycofane z budżetu gminy na rok 2022, gdyż gmina nie uzyskała dofinansowania środków 

zewnętrznych pochodzących z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok- ponowimy wniosek 

do innego programu inwestycyjnego, chcąc to zadanie realizować z budową ronda-ul. Kilińskiego                

w Otmęcie- więcej uwag i pytań  nie zgłoszono- 

uchwała przeszła jednomyślnie- głosowało 19 radnych - UCHWAŁA   Nr XXXVI/438/2022.  

 

Ad.3. Zakończenie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bernard Friedla  dokonał zamknięcia XXXVI Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach .  

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                         

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                          Bernard  Friedla 


