
 

 
PROTOKÓŁ NR XL/2018 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 15 marca 2018 roku 

 

 
Ad. 1.   

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się Urzędzie Miasta                                    

i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Obrady rozpoczęły się o godz. 1600    i trwały do godz. 1750 

Porządek obrad: 

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

prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie   podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

     numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

b) w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

     numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

      3. Zakończenie  XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

Otwarcia XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady 

Pan Andrzej Małkiewicz, obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywitał 

uczestniczących w obradach: radnych, Burmistrza Krapkowic, kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy 

w Krapkowicach, pozostałych uczestniczących  w obradach.  

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic- wniosek z dnia 08.03.2018r. do protokołu. 

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

(stan rady- 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Protokoły z sesji  z dnia 22 lutego 2018 r.,  łącznie z dzisiejszym protokołem zostaną przyjęte na sesji 

kwietniowej br.  

Przewodniczący obrad wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad, za zgodą burmistrza,  

pkt.3”sprawy różne”  i omówienie  tematu zw. z ustaleniem godziny na którą miałaby być zwoływana 

sesja nadzwyczajna- jak zauważył przewodniczący rady w przypadku sesji nadzwyczajnych zdarzały 

się już wcześniej problemy z frekwencją, nie można było zebrać qworum, albo radni byli zwoływani  

na telefon.   

Powyższy temat wprowadzono do porządku obrad jednomyślnie- głosowało 17 radnych. 

 

Ad.2.Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący obrad przedstawił dwa projekty uchwał, które należy podjąć w ustawowym terminie 

(do 30 marca br.)w związku z jesiennymi wyborami samorządowymi. Radni otrzymali przed sesją, 

do wiadomości projekty uchwał wraz z porządkiem obrad. 

1) w sprawie   podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

     numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

2) w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

     numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

Naczelnik Wydz.OST Pani Meisner- omówiła projekty uchwał, stwierdzając, że jest to optymalne 

rozwiązanie, nie jest tworzony jakiś nowy podział lecz powrót do tego co już było, podziału gminy na 



trzy wielomandatowe okręgi wyborcze. Okręg nr 1- Otmęt- obejmować będzie prawobrzeżną część 

miasta  bez ul. Kilińskiego i tu mieszkańcy wybierać będą 8 radnych. Okręg nr 2-Krapkowice- 

lewobrzeżną  część  miasta  i ul. Kilińskiego  i tu mieszkańcy wybierać będą 7 radnych. Okręg nr 3-

sołectwa- tu mieszkańcy będą wybierać 6 radnych. Wg. ordynacji wyborczej rzeka, las czy góra nie mają 

znaczenia dla granic okręgów, znaczenia ma wyłącznie liczba wyborców, a ta w Otmęcie jest znacznie 

wyższa niż w Krapkowicach. Chcąc uzyskać wymagane ustawą wskaźniki należało wyodrębnić część 

Otmętu (ul.Kilińskiego) i włączyć do Krapkowic. To podział „stary” najprostszy i najbardziej czytelny 

i już praktykowany- na pewno będzie pewne niezadowolenie mieszkańców tej części Otmętu, ale gdzie 

kolwiek indziej zrobienie takiego wyodrębnienie  będzie przyjęte z niezadowoleniem. Ponadto 

ul.Kilińskiego stanowi jeden obwód głosowania  i każda próba wyodrębnienia innej części Otmętu 

pociągnęła by za sobą zmiany w granicach obwodów i trudno byłoby wszystko logicznie pospinać. 

Zostało zlikwidowanych sześć z dotychczasowych 23 obwodów głosowania, a kilka obwodów zmieniło 

siedziby- po raz pierwszy mieszkańcy śródmieścia będą głosować w Krapkowickim Domu Kultury-

zmiany dotyczą tylko miasta, sołectwa pozostały bez zmian- szczegółowy podział gminy na obwody 

wraz z adresami  lokali wyborczych zostanie opublikowany poprzez obwieszczenia. Stały obwód 

głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców, w przypadkach uzasadnionych 

miejscowymi warunkami może obejmować mniej niż 500 mieszkańców- podział na stałe obwody 

głosowania uwzględnia podział na okręgi wyborcze, dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  Zmniejszenie  liczby obwodów do minimum zostało spowodowane między innymi 

zapisami nowej ordynacji wyborczej, które to nakazały powołanie dla każdego obwodu dwóch komisji. 

Jedna komisja czuwać będzie nad przebiegiem  głosowania, a druga będzie liczyć głosy. To oznacza 

podwojenie liczby osób zaangażowanych w proces wyborczy i może oznaczać problemy ze 

skompletowaniem wszystkich składów.  

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej przed uchwaleniem uchwały o podziale gminy 

na okręgi, projekt podziału uzgodniono z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegaturą w Opolu oraz 

skonsultowano z Komisarzem Wyborczym w Opolu II. 

Przewodniczący obrad odczytał, a następnie  poddał pod głosowanie projekty uchwał: w sprawie   

podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu- uchwała  przeszła przy  14 głosach „za”,3 głosach wstrzymujących- 

głosowało 17 radnych- UCHWAŁA Nr XL/461/2018; ) w sprawie podziału Gminy Krapkowice na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych- uchwała  przeszła jednomyślnie- głosowało 17 radnych- UCHWAŁA NrXL/462/2018.  

 

Ad.3. Ustalenie godziny zwołania sesji nadzwyczajnej. 

Przewodniczący obrad Pan Małkiewicz- dzisiejsza sesja została zwołana na godz.16-ta, m.in. po 

wcześniejszych rozmowach z niektórymi radnymi, z brakiem frekwencji na ostatnich sesjach 

nadzwyczajnych- oczekuję od radnych propozycji. 

Radny Pan Brzozowski- godz.16-ta jest optymalną. 

Radny Pan Kandziora- zaproponował godz.15-tą. 

Radny Pan Kowalczuk- zaproponował pozostawienie dotychczasowej godziny tj.14-tej- świętym 

obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie  pracownikowi, który pełni mandat radnego, do udziału 

sesji- nie przysługuje wprawdzie za te godziny wynagrodzenie, ale po to mamy diety, aby 

wynagrodziły nam te straty- ponadto można  również dogadywać się z pracodawcami co do 

odpracowania tych godzin-pod uwagę powinniśmy wziąć także, jako moralne, pracę „po godzinach” 

urzędników, szczególnie matki.  

Radni Pan Zdun i Pan Mehlich potwierdzili powyższe, pracując również w Opolu, stwierdzili, że         

w sesjach nadzwyczajnych nie uczestniczą jedni i ci sami radni,( dzisiaj również ich nie ma),na pewno 

zmiana godziny sesji nadzwyczajnej na pewno nie skłoni tych radnych do uczestniczenia w tych 

sesjach. Radni zauważyli jednak, że  kwestia sesji nadzwyczajnej, zazwyczaj krótkiej jest dla nich 

dokuczliwa- aby dojechać do Krapkowic na 14-tą muszą zwalniać się o godz.13-tej, o godz.13,30 jest 

już po sesji, ale nie ma sensu wracać do Opola- w podobnej sytuacji są radni, pracujący na miejscu. 

Przewodniczący rady Pan Małkiewicz- zaproponował, aby sesje nadzwyczajne zwoływać na 

godz.15-tą, chyba, że porządek obrad wskazywałby na dłuższe posiedzenie, to na godz.14-tą. 



Powyższą propozycję  „godzinowego” zwoływania sesji nadzwyczajnej zaakceptowało 16 radnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu. 

Ad.4. 

          Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej        

 w Krapkowicach 

Protokołowała: Elżbieta Skiba    

                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                       Andrzej Małkiewicz 


