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PROTOKÓŁ NR I / 2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia  27 listopada 2014r.  
 

 
      Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w kadencji 2014- 2018                   
( VII kadencja ) odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7.  
Sesja rozpoczęła się o godz.14oo trwała do godz. 1630 

I Sesja Rady została zwołana przez Komisarza Wyborczego  w Opolu II 
(postanowienie z dnia 25 listopada 2014r.) wraz z porządkiem obrad: 1. Otwarcie 
sesji. 2.Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej                          
w Krapkowicach. 3.ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4.Stwierdzenie qworum. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.6.Wybór Przewodniczącego 
Rady.7.Zakończenie obrad I sesji RM. 
Radni odśpiewali Hymn Państwowy. 
      Otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018 dokonała radna seniorka       
Pani Anna Kielar, obejmując jej przewodniczenie do momentu wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Pani Kielar przywitała radnych wybranych w wyborach samorządowych do rad gmin 
w dniu 16 listopada 2014r,; Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę; 
kierownictwo Urzędu MiG w Krapkowicach; wszystkich biorących udział w I sesji 
Rady Miejskiej. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach Pani Stanisława Bober 
dokonała wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. 
 
     Radni dokonali kolejno własnej prezentacji, a następnie przyst ąpiono do 
ceremonii zło Ŝenia ślubowania przez nowo wybranych radnych  na kadencj ę 
2014-2018. 
Radna Seniorka Pani Anna Kielar  odczytała rotę ślubowania:  
„ WIERNA  KONSTYTUCJI   I   PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ,  ŚLUBUJĘ  
UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  RADNEJ  SPRAWOWA Ć  GODNIE,  RZETELNIE                    
I  UCZCIWIE,  MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ  GMINY  I  JEJ  MIESZKA ŃCÓW. 
TAK MI DOPOMÓś BÓG”, 
i jako pierwsza  słowem „ślubuję” złoŜyła ślubowanie. Następnie wyczytani kolejno  
wg. listy obecności radni złoŜyli ślubowanie wymawiając słowo” ślubuję”. 
 
Pani Kielar  stwierdziła, Ŝe w Sesji Rady uczestniczy, zgodnie z listą obecności,       
19  radnych ( stan Rady Miejskiej- 21 radnych) ), co stanowi qworum, przy którym 
Rada moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Pani Kielar stwierdziła, iŜ radni otrzymali porządek obrad przesłany przez Komisarza  
Wyborczego i proponuje rozszerzenie tego porządku o  ustalenie liczby wieprzewod- 
niczących i ich  wybór. 
PowyŜsze przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 radnych. 
 
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. 
Pani Kielar  poprosiła o   zgłoszenie osób spośród radnych do Komisji Skrutacyjnej,  
która przeprowadzi głosowanie tajne  na Przewodniczącego Rady Miejskiej               
w Krapkowicach . 
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Zgłoszono do Komisji Skrutacyjnej następujących radnych (wszyscy wyrazili zgodę). 
  1.  Pani Brzezińska  Krystyna-     zgłoszona przez Pana Małkiewicza 
  2.  Pan  Burzyk         Marzanna-   zgłoszona przez Pana Małkiewicza 
  3.  Pan  Kandziora    Dariusz-      zgłoszony przez Pana Koppe        
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie- głosowało  19 radnych.  
 
 Wybór Przewodnicz ącego Rady Miejskiej  w Krapkowicach  
 Prowadząca obrady radna seniorka  Pani Anna Kielar  odczytała projekt Regulaminu 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach . 
      Regulamin, w wyniku głosowania (głosowało  19 radnych- na stan Rady 21)  
zatwierdzono  jednogłośnie (regulamin   w załączeniu do protokołu). 
Pani Kielar   poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Krapkowicach.. 
     Pan Józef Brzozowski  zgłosił kandydaturę  Pana  Andrzeja Małkiewicza, jako 
doświadczonego, zaangaŜowanego w sprawy gminy i  aktywnego  radnego 
poprzedniej kadencji, posiadającego umiejętność prowadzenia obrad, w poprzedniej 
kadencji przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członek  Komisji 
Gospodarki  i Finansów. 
Pan Andrzej Małkiewicz wyraził zgodę   kandydowania na Przewodniczącego Rady. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 
Radna Seniorka Pani Anna Kielar  ogłosiła 10 min. przerwę.  
Po przerwie. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  Pani Krystyna  Brzezińska  odczytała protokół  
z głosowania, w wyniku którego na Przewodniczącego Rady Miejskiej                        
w Krapkowicach wybrano Pana Andrzeja Małkiewicza, który otrzymał  19 waŜnych 
głosów na „TAK.”( protokół z głosowania w załączeniu). 
Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie  podjęcia uchwały- przewodnicząca 
obrad seniorka radna Pani  Anna Kielar  odczytała projekt uchwały- UCHWAŁA 
NrI/1/2014  
    
Pan Witold RoŜałowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach                    
w poprzedniej kadencji 2010-2014, złoŜył przewodniczącemu i radnym  wiele 
twórczych inicjatyw zgodnie z własnym sumieniem, wiele inicjatyw wspólnych           
w gronie i aby emocje nie brały góry. Stwierdził, Ŝe były to po raz pierwszy wybory 
jednomandatowe i radni powinni pamiętać o mieszkańcach i ich potrzebach w ich 
okręgach, ale teŜ, aby to nie przysłaniało całej gminy, bo potrzeby są duŜe w całej 
gminie. Pan RoŜałowski Ŝyczył radnym, aby za 4 lata spotkali się w takim samym  
składzie, Ŝyczył wiele satysfakcji z dobrze sprawowanego mandatu radnego,             
z dobrze wykonywanej pracy.   
Seniorka  Radna  Pani Anna Kielar złoŜyła gratulacje nowo wybranemu 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej i  wspólnie z byłym przewodniczącym rady 
miejskiej w kadencji 2010-2014 przekazała Insygnia  Przewodniczącego Panu 
Andrzejowi Małkiewiczowi- od tego momentu obrady prowadzi  Pan Andrzej 
Małkiewicz. 
Pan Andrzej Małkiewicz-  podziękował za wskazanie jego osoby i wybór na 
przewodniczącego rady- powiedział,iŜ to wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność 
–nikt nie rodzi się przewodniczącym, a prowadzenie sesji i stres czasami 
występujący z tym związany powoduje, Ŝe traci się dech w piersiach lub brakuje 
czasami słów- przez 4 lata przyglądałem się pracy mojego poprzednika Pana 
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RoŜałowskiego i  jest to wzór godny do naśladowania- wzór jego pracy będzie dla 
mnie niedoścignionym-  nie mniej jednak dołoŜę wszelkich starań, aby obrady 
odbywały się sprawnie i były tak prowadzone, aby ułatwić pracę radnych- podkreślę  
dotychczas znaczącą i niezbędną pracę Pań z Biura Rady Miejskiej, które 
dotychczas były niezbędne w pracy rady i w wypełnianiu funkcji przewodniczącego      
i myślę, Ŝe na takim najwyŜszym poziomie ta współpraca będzie nadal przebiegała.  
 
Wybór Wiceprzewodnicz ących Rady Miejskiej  
   Przewodniczący Rady Pan Andrzej Małkiewicz powiedział, Ŝe  ustawa 
samorządowa  określa wybór  1 - 3 wiceprzewodniczących Rady .  
Liczbę wiceprzewodniczących Rady  określają  radni .  Dotychczas byli wybierani  
dwaj  wiceprzewodniczący.  
   Radni, w wyniku głosowania jednogłośnie (głosowało19 radnych)  zdecydowali         
o wyborze dwóch wiceprzewodniczących Rady - UCHWAŁA Nr I/2/2014- w sprawie  
określenia liczby wiceprzewodniczących Rady  Miejskiej  w Krapkowicach. 
  
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Małkiewicz odczytał Regulamin wyboru 
wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej  w Krapkowicach.  
Regulamin przyjęto  jednogłośnie-   głosowało 19 radnych na stan rady 21- regulamin 
w załączeniu do protokołu . 
Przewodniczący Rady Pan Małkiewicz  poprosił o zgłaszanie kandydatur na dwóch 
Wiceprzewodniczących  Rady  
Zgłoszono trzy kandydatury : 
1.   Pan Andrzej Małkiewicz zgłosił dwie kandydatury: Pana Józefa Brzozowskiego      
i Pana Józefa Guta- radni poprzedniej kadencji i wiceprzewodniczący rady- duŜe 
doświadczenie w wykonywaniu mandatu radnego, osoby, które bardzo dobrze 
sprawdziły się w wykonywaniu tej funkcji.. 
2.   Pan Werner Koppe   - zgłosił kandydaturę  Pana  Andrzeja Warzechy- po raz 
pierwszy w radzie, osoba, która na pewno sprawdzi się  w wykonywaniu tej funkcji.  
Zgłoszeni wyrazili zgodę  kandydowania na Wiceprzewodniczących Rady.  
Radni jednogłośnie (głosowało 19 radnych) zdecydowali  w wyniku głosowania, Ŝe 
Komisja Skrutacyjna,  powołana do obliczenia głosów  w głosowaniu tajnym na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, będzie pracowała w takim samym składzie  przy 
obliczaniu głosów w wyborze  dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej              
w Krapkowicach . 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do  przeprowadzenia wyborów dwóch 
Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w  Krapkowicach . 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę . 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  Pani Krystyna Brzezińska    odczytała protokół                      
z głosowania, w wyniku którego na dwóch wiceprzewodniczących Rady  Miejskiej     
w Krapkowicach wybrano : 1. Pana  Józefa  Gut;  2. Pana Józefa Brzozowskiego        
(protokół z głosowania w załączeniu do protokołu). 
Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie podjęcia uchwały. Przewodniczący 
Rady Pan Małkiewicz  odczytał  projekt uchwały– UCHWAŁA Nr I/3/2010  
Wybranym Wiceprzewodniczącym Rady złoŜono gratulacje . 
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złoŜenia przez radnych  oświadczeń          
o stanie majątkowym- pierwsze  oświadczenie składa się przewodniczącemu rady            
w terminie 30 dni od dnia objęcia mandatu radnego, następne co roku, do końca 
kwietnia, na stan do końca grudnia poprzedniego roku- radni otrzymali druki 
oświadczeń do wypełnienia- do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest 
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obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej  z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat-
radni otrzymali stosowne druki oświadczeń do wypełnienia. 
Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz zaproponował zwołanie II Sesji Rady 
Miejskiej w dniu 4 grudnia 2014r. 
PowyŜsze przyjęto jednogłośnie- głosowało 19 radnych . 
Pan Małkiewicz Ŝyczył radnym, aby najbliŜsze 4 lata wykorzystali na konstruktywne 
działania na rzecz gminy, aby nie było wśród radnych „antywiejskich” czy teŜ 
„antymiejskich” radnych, aby pamiętali, pomimo róŜnic kulturowo- etnicznych, Ŝe 
Gmina Krapkowice jest zintegrowaną wspólnotą terytorialną i Ŝe  radni pracują na 
rzecz tej gminy i dla dobra wspólnego.     
Pani śaneta Plotnik- instruktor KDK zaprosiła wszystkich do udziału w „Dniach 
Ekologii w KDK” odbywających  się od  30 listopada br. do 7 grudnia br.- EkoZabawy, 
EkoPlastyka, EkoBiŜuteria, EkoMikołaj, EkoKiermasz, połączone z konkursami             
i nagrodami, występami zespołów muzycznych, recitalami.  
Przewodniczący Rady  Miejskiej Pan Andrzej Małkiewicz   dokonał zamknięcia I Sesji 
Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała; ElŜbieta Skiba 
 
                                                                              Przewodniczący Rady  Miejskiej  
 
                                                                                    Andrzej Małkiewicz 


