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W okresie od grudnia 2010 do listopada 2014 roku, podczas trwania VI kadencji Rady 
Miejskiej w Krapkowicach odbyły się 32 sesje, podczas których podjęto 483 uchwały (nie 
licząc XXXII sesji). W ciągu czteroletniej kadencji Regionalna Izba Obrachunkowa bądź Nadzór 
Prawny Wojewody zakwestionował trzy uchwały, zaś zakwestionowane nieprawidłowości 
były na bieżąco korygowane. 

Rada Miejska w Krapkowicach podejmowała szereg uchwał dotyczących praktycznie każdej 
sfery funkcjonowania gminy. Były to uchwały budżetowe (coroczne uchwalanie budżetu 
i jego zmiany, stawki podatkowe); uchwały zatwierdzające programy program  współpracy 
z organizacjami pozarządowym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii. Corocznie oceniano funkcjonowanie jednostek 
organizacyjnych gminy, instytucji kultury oraz stanu bezpieczeostwa p-poż. i porządku 
publicznego, wykonanie wieloletnich programów realizowanych przez gminę. Podejmowano 
szereg uchwał inwestycyjnych, dotyczących gospodarki nieruchomościami, udziału 
w projektach finansowych ze środków unijnych, udzielania dotacji, funkcjonowania kultury, 
sportu i oświaty, a także stanowisk rady w sprawach istotnych. 

Sesje Rady Miejskiej odbywały się w środy, zgodnie przyjmowanym corocznie 
harmonogramem, a komisje w tygodniu poprzedzającym sesje. Sprawy rozpatrywane przez 
radnych dotyczyły różnych dziedzin życia gminy, opierając się na zapisach art. 18 ustawy 
o samorządzie gminnym. Szczegółowe zagadnienia omawiane przez poszczególne Komisje 
Rady zostały przedstawione w sprawozdaniach komisji. Zagadnienia były omawiane, 
zatwierdzane, bądź nie, a następnie przekazywane do Rady celem przyjęcia stanowiska, 
podjęcia lub odrzucenia. Przebieg sesji był w sposób szczegółowy dokumentowany 
nagraniami dźwiękowymi na podstawie których powstawały protokoły, a także transmisją 
wideo „na żywo”, której zapisy znajdują się na stronie internetowej urzędu. Materiały te są 
ogólnodostępne i umożliwiają wnikliwe zapoznanie się z całokształtem pracy rady. 

W trakcie kadencji miały miejsce zmiany w składzie osobowym rady – nastąpiło wygaśnięcie 
mandatu radnej Agnieszki Daniszewskiej (20.04.2011 r.) i radnej Krystyny Chudali 
(26.09.2012 r.). Nastąpiło obsadzenie mandatów: po Agnieszce Daniszewskiej  mandat objęła 
Katarzyna Piętka (15.06.2011 r.), a po Krystynie Chudali mandat objął Dariusz Kandziora 
(21.11.2012 r.). 

Sesje w poszczególnych latach: 

W 2010 roku radni Rady Miejskiej w Krapkowicach spotkali się na 3 sesjach, na których 
podjęto 21 uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy.  

W 2011 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 7 sesjach. Podjęto 119 uchwał 
w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy. W poszczególnych komisjach 
zgłoszono 126 wniosków. 

W 2012 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 7 sesjach (w tym 1 zwołana 
w trybie nadzwyczajnym). Podjęto 105 uchwał w sprawach pozostających w zakresie 
działania Gminy. W komisjach zgłoszono 112 wniosków. 



W 2013 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 7  sesjach, w tym 1  zwołana  
w trybie nadzwyczajnym. Podjęto 149 uchwały w sprawach pozostających w zakresie 
działania gminy. W komisjach zgłoszono 177 wniosków.  

W okresie od 1 stycznia do 5 listopada 2014 roku radni Rady Miejskiej w Krapkowicach 
spotykali się na 8 sesjach (w trym 3 zwołane w trybie nadzwyczajnym). W okresie od 
1 stycznia do 24 września 2014 r. podjęto 89 uchwał w sprawach pozostających w zakresie 
działania Gminy. W komisjach zgłoszono 103 wnioski. 

Na sesjach VI kadencji (wg danych od grudnia 2010 r. do 24 września 2014 r.) radni złożyli 
ustnie i pisemnie 230 wniosków i 201 zapytao. 

Radni aktywnie uczestniczyli w pracach komisji Rady – Komisje Rady Miejskiej zbierały się 88  
razy, w tym: 

 Komisja Spraw Społecznych  - 28 razy, 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 29 razy, 

 Komisja Gospodarki i Finansów - 31 razy, 

 Komisja Rewizyjna   - 33 razy, 

 Komisja  ds. odznaczeo obradowała 5 razy, opiniując nadanie odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice” mieszkaocom Gminy Krapkowice za ich 
postawę społeczną i działalnośd na rzecz społeczności lokalnej. Z wnioskiem do Rady 
o przyznanie takiej odznaki występowały instytucje i organizacje działające na terenie 
gminy. Taką odznaką Rada   nadała 11- tu  mieszkaoców Gminy Krapkowice. 

Komisje opiniowały projekty uchwał, formułowały też wnioski. Do czerwca 2014 r. komisje 
złożyły 518 wniosków, w większości zrealizowanych. Dotyczy to zwłaszcza wniosków, które 
nie wymagały szczególnych nakładów finansowych.  

 

 


