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PROTOKÓŁ NR I / 2018 
z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia  22 listopada 2018 r.  
 

 
      Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w kadencji 2018- 2023                   
( VIII 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 III 
(postanowienie z dnia 5 listopada 20148.) wraz z porządkiem obrad: 1. Otwarcie 
sesji. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej                          
w Krapkowicach. 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4.Stwierdzenie qworum. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Wybór Przewodniczącego 
Rady. 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady . 8.Wręczenie zaświadczenia  nowo 
wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania. 9.Zakończenie obrad       
I sesji RM. 
Odśpiewano  Hymn Państwowy. 
      Otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 dokonał radny senior       
Pan Ewald Tomala, obejmując jej przewodniczenie do momentu wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach. 
Pan Tomala  przywitał radnych wybranych w wyborach samorządowych do rad gmin 
w dniu 21 października  2018 r,; Starostę Powiatu Krapkowickiego Pana Macieja 
Sonika, Burmistrza Gminy Gogolin Pana Joachima Wojtalę, 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 Agnieszka 
Kaczmarczyk dokonała wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. 
 
     Radni dokonali kolejno własnej prezentacji, a następnie przystąpiono do 
ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych  na kadencję 2018-
2023. 
Radny Senior Pan  Ewald Tomala  odczytał rotę ślubowania:  
„ WIERNY  KONSTYTUCJI   I   PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ,  ŚLUBUJĘ  
UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  RADNEGO  SPRAWOWAĆ  GODNIE,  RZETELNIE                    
I  UCZCIWIE,  MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ  GMINY  I  JEJ  MIESZKAŃCÓW. 
TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”, 

i jako pierwszy  słowem „ślubuję” złożył ślubowanie. Następnie wyczytani kolejno  
wg. listy obecności radni złożyli ślubowanie wymawiając słowo” ślubuję”. 
 
Pan Tomala  stwierdził, że w Sesji Rady uczestniczy, zgodnie z listą obecności,       
20  radnych, co stanowi qworum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. 
Pan Tomala  poprosił  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.  Pan Thiel         Artur            zgłosił    Panią  Marię      Karwecką         
  2.  Pan Waligóra  Jarosław      zgłosił    Panią  Annę       Wójcik            
  3.  Pani Maria       Karwecka    zgłosiła  Pana Dariusza Kandziora        
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie- głosowało  20 
radnych(w załączeniu do protokołu). 
 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Krapkowicach  
 Prowadzący obrady radny senior  Pan Ewald Tomala  odczytał projekt Regulaminu 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach . 
      Regulamin, w wyniku głosowania (głosowało  20 radnych)  zatwierdzono  
jednogłośnie  (w załączeniu do protokołu). 
Pan Ewald Tomala   poprosił  o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Krapkowicach.. 
     Pan Bernard Friedla   zgłosił kandydaturę z  uzasadnieniem,   Pana  Arnolda 
Joszko. 
Pan Arnold Joszko  wyraził zgodę   kandydowania na Przewodniczącego Rady. 
Pan Józef  Brzozowski zgłosił kandydaturę z uzasadnieniem, Pana  Andrzeja 
Małkiewicza. 
Pan Andrzej Małkiewicz nie wyraził zgody kandydowania na Przewodniczącego 
Rady, podając krótkie uzasadnienie. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 
Radny Senior Pan  Ewald Tomala ogłosił 10 min. przerwę.  
Po przerwie. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Pan Dariusz Kandziora  odczytał protokół         
z głosowania, w wyniku którego na Przewodniczącego Rady Miejskiej                        
w Krapkowicach wybrano Pana Arnolda Joszko, który otrzymał  20 ważnych głosów 
na „TAK.”( protokół z głosowania w załączeniu). 
Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie  podjęcia uchwały- przewodniczący 
obrad senior radny Pan Ewald Tomala  odczytał projekt uchwały- UCHWAŁA Nr 
I/1/2018  
Senior  Radny  Pan  Ewald Tomala  złożył gratulacje nowo wybranemu 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej i  wspólnie z byłym Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w kadencji 2014-2018 Panem Andrzejem Małkiewiczem przekazali Insygnia  
Przewodniczącego Panu Arnoldowi Joszko.   
Złożenie  gratulacji. 
Od tego momentu obrady prowadzi  Pan Arnold Joszko.  
Pan Arnold Joszko -  podziękował za wskazanie jego osoby i wybór na 
przewodniczącego rady- powiedział, iż będzie starał się aby 5 letnia współpraca 
zaowocowała wieloma dobrymi, konstruktywnymi decyzjami jest to wielkie wezwanie 
dla mnie, dziękuję za kredyt wielkiego zaufania, dołożę wszelkich starań, aby obrady 
odbywały się sprawnie i były  prowadzone rzeczowo i merytorycznie, wiedzą               
i doświadczeniem 21 głosów, wspólnie z burmistrzem, solidnie i odpowiedzialnie 
będziemy rozwijać naszą gminę. 
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Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
Pan Joszko stwierdził, iż radni otrzymali porządek obrad przesłany przez Komisarza  
Wyborczego i proponuje rozszerzenie tego porządku o  ustalenie liczby wiceprzewo- 
niczących i ich  wybór- ustawa samorządowa  określa wybór  1 - 3 wiceprzewodni- 
czących Rady. Liczbę wiceprzewodniczących Rady  określają  radni .  Dotychczas 
byli wybierani  dwaj  wiceprzewodniczący.  
Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych ( w załączeniu do protokołu). 
   Radni, w wyniku głosowania jednogłośnie (głosowało 20 radnych- w załączeniu do 
protokołu)  zdecydowali o wyborze dwóch wiceprzewodniczących Rady - UCHWAŁA 
Nr I/2/2018- w sprawie  określenia liczby wiceprzewodniczących Rady  Miejskiej  w 
Krapkowicach. 
Przewodniczący Rady Pan Arnold Joszko odczytał Regulamin wyboru 
wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej  w Krapkowicach, zaznaczając, że stawiamy 
znak X przy dwóch nazwiskach, gdyż wybieramy dwóch wiceprzewodniczących. 
Regulamin przyjęto  jednogłośnie-   głosowało 20 radnych-  w załączeniu do 
protokołu . 
Przewodniczący Rady Pan Joszko   poprosił o zgłaszanie kandydatur na dwóch 
Wiceprzewodniczących  Rady  
Zgłoszono trzy kandydatury : 
1.   Pan Bernard Friedla  zgłosił dwie kandydatury: Pana Ireneusza Żyłki i Pana 
Andrzeja Krajki- radni poprzednich kadencji i wiceprzewodniczący rady- duże 
doświadczenie w wykonywaniu mandatu radnego, osoby, które bardzo dobrze 
sprawdziły się w wykonywaniu tych  funkcji. 
2.   Pan Andrzej Małkiewicz - zgłosił kandydaturę  Pani Jagody Makselon - po raz 
pierwszy w radzie, ale na pewno sprawdzi się  w wykonywaniu tej funkcji, nauczyciel, 
dodatkowo zaangażowana w działalność sportową, bardzo dobrze zorganizowana 
działaczka. 
Zgłoszeni wyrazili zgodę  kandydowania na Wiceprzewodniczących Rady.  
Radni jednogłośnie (głosowało 20 radnych) zdecydowali  w wyniku głosowania, że 
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-w załączeniu do protokołu). 
Komisja Skrutacyjna przystąpi do  przeprowadzenia wyborów dwóch 
Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w  Krapkowicach . 
Przed ogłoszeniem przerwy Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku 
złożenia 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 obowiązany dołączyć informację o sposobie         
i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej  z wykorzystaniem 
mienia gminy, w której uzyskał mandat. Ponadto przewodniczący poprosił o jak 
najszybsze złożenie do biura rady deklaracji radnych do pracy  w komisjach, aby 
można było przygotować projekty uchwał do uchwalenia składów osobowych komisji 
na  II sesję Rady. 
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Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę .  
Po przerwie 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Pan Dariusz Kandziora   odczytał protokół                      
z głosowania, w wyniku którego na dwóch wiceprzewodniczących Rady  Miejskiej     
w Krapkowicach wybrano : 1. Pana  Ireneusza Żyłkę ;  2. Pana Andrzeja Krajkę        
(protokół z głosowania w załączeniu do protokołu). 
Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie podjęcia uchwały. Przewodniczący 
Rady Pan Joszko  odczytał  projekt uchwały- UCHWAŁA Nr I/3/2018  
Wybranym Wiceprzewodniczącym Rady złożono gratulacje . 
Przewodniczący Rady Pan Joszko wskazał wiceprzewodniczącego Pana Ireneusza 
Żyłkę do pełnienia obowiązków przewodniczącego rady w razie jego nieobecności. 
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Krapkowic 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach Pani Agnieszka 
Kaczmarczyk wręczyła Panu Andrzejowi Kasiura zaświadczenie  o wyborze na  
Burmistrza Krapkowic. 
Burmistrz Pan Andrzej Kasiura  w obecności radnych złożył ślubowanie : „Obejmując 
urząd Burmistrza Krapkowic, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców Gminy Krapkowice.  Tak mi dopomóż Bóg. „ 
Złożenie gratulacji. 
Burmistrz Pan Andrzej Kasiura- powiedział, iż dziękuje wszystkim mieszkańcom 
gminy za udział w wyborach i oddane na niego głosy, za zaufanie na kolejne 5 lat, 
obiecując w swoich staraniach tego zaufania nie zawieść, podziękował 
współpracownikom: skarbnikowi, zastępcom, sekretarzowi, naczelnikom, 
kierownikom i pracownikom urzędu, szefom jednostek gminnych- ich praca to 
wizerunek gminy, podziękował rodzinie za wspieranie na co dzień i za wspieranie      
w trakcie kampanii wyborczej. Burmistrz złożył gratulacje wybranym radnym, 
solennie obiecując współpracować ze wszystkimi radnymi, radnymi wybranymi przez 
mieszkańców do reprezentowania ich zdania i ich interesów w radzie- razem 
będziemy chcieli wypracowywać  rozwiązania do coraz większego rozwoju gminy,  
gminy, która powinna być też dobrym partnerem dla sąsiednich gmin, tak jak np. 
Gminy Gogolin, z którą Gmina Krapkowice dobrze już rozpoczęła tą współpracę,         
z powiatem krapkowickim- zadań przed nami bardzo dużo i nie sposób jednocześnie 
je realizować- róbmy to co najpotrzebniejsze- wsłuchujmy się w głos mieszkańców. 
Wystąpienie z gratulacjami  Pana Macieja Sonika-  Starosty Powiatu Krapkowickiego. 
Wystąpienie z gratulacjami Pana Joachima Wojtali- Burmistrza Gminy Gogolin. 
Zwołanie II Sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący obrad Pan Joszko zaproponował zwołanie II Sesji Rady Miejskiej      
w dniu 29 listopada  2018r. o godz.14oo 

Powyższe przyjęto jednogłośnie- głosowało 20 radnych- w załączeniu do protokołu. 
Zakończenie I Sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Pan Arnold Joszko  dokonał zamknięcia I Sesji Rady 
Miejskiej w Krapkowicach. 
Protokołowała: Elżbieta Skiba 

 
                                                                              Przewodniczący Rady  Miejskiej  
 
                                                                                            Arnold  Joszko 


