PROTOKÓŁ NR XXVI/2014
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 31 marca 2014r.
Ad. 1. Sprawy regulaminowe.
XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godziny 1550
W obradach uczestniczyło ok. 30 osób.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu
głosowania ,ustalenia jego numeru i siedziby;
2) w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice
do stanu faktycznego ;
3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krapkowice
środków stanowiących fundusz sołecki;
4) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Krapkowice
do stanu faktycznego .
3. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Otwarcia XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał
Przewodniczący Rady Pan Witold Rożałowski, obejmując jej przewodniczenie.
Przewodniczący przywitał uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza
Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,.
Przewodniczący stwierdził, zgodnie z listą obecności, że w obradach uczestniczy
13
radnych (stan Rady - 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Przewodniczący obrad powiedział, że XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic.
Burmistrz wystąpił z takim wnioskiem, mając na uwadze zarządzenie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
na dzień 25 maja 2041r. i wykonanie czynności wyborczych zgodnie z kalendarzem
wyborczym, jak również zmianę ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim i
w związku z tym podjęcie stosownych uchwał.
Ad. 2.
Burmistrz Krapkowic Pan Kasiura - powiedział, że w związku z zarządzonymi przez
Prezydenta RP wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja
2014r. należy utworzyć odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej,
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w tym przypadku w szpitalu, po zaciągnięciu informacji, że w dniu wyborów
w szpitalu krapkowickim może przebywać co najmniej 15 pełnoletnich pacjentów.
Należy też koniecznie uzupełnić opis granic obwodu głosowania nr 3
o nowopowstałe ulice w związku z remontem obiektu WTZ przy ul.Mickiewicza 1
i koniecznością przeniesienia siedzib dwóch obwodowych komisji wyborczych do
innych obiektów, jak również w związku z utworzeniem zespołów szkolno przedszkolnych i zmian nazw placówek oświatowych. Zachodzi też konieczność
uzupełnienia opisu granic okręgu wyborczego nr 14 o nowo powstałe ulice, ale
granice okręgów pozostają bez zmian.
Ponadto do dnia 31 marca 1014r. należy podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w związku z przyjęciem
przez Senat w dniu 6.03.2014r. nowej ustawy o funduszu sołeckim - nowa ustawa
eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała.
W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają m.in. realizację wspólnych
projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez
mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa; możliwość korekty przyjętych przez
zebranie wiejskie, zadań do października w roku bieżącym, oczywiście przez
zebranie wiejskie; wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot
z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%,
30% i 40% .
Przewodniczący obrad odczytał projekty uchwał, poddając kolejno pod głosowanie:
1) projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego
obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i siedziby - uchwała przeszła
jednogłośnie - głosowało 13 radnych - UCHWAŁA NR XXVI/438/2014
2) projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania
Gminy Krapkowice do stanu faktycznego - uchwała przeszła jednogłośnie
- głosowało 13 radnych - UCHWAŁA Nr XXVI/439/2014
3) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Krapkowice środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała przeszła
jednomyślnie - głosowało 13 radnych - UCHWAŁA NrXXVI/440/2014
4) projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych
Gminy Krapkowice do stanu faktycznego - uchwała przeszła jednomyślnie
- głosowało 13 radnych - UCHWAŁA NrXXVI/441/2014
Ad.3.
Przewodniczący Pan Rożałowski dokonał zamknięcia XXVI Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Krapkowicach .
Protokołowała: Elżbieta Skiba
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Witold Rożałowski
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