PROTOKÓŁ nr I/18
z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
I.

Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.

II.

Tematyka: zgodnie z porządkiem obrad stanowiącym załącznik nr 1 do
protokołu. Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”,
wersja archiwalna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.

III.

Uczestnicy:
1) Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu,
2) Burmistrz Niemodlina – Dorota Koncewicz,
3) Skarbnik Gminy – Alicja Domalewska,
4) Sekretarz Gminy – Zdzisława Bartków,
5) Radca prawna – Zofia Cioma,
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
7) Radni powiatowi zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik
nr 4 do protokołu,
8) Mieszkańcy Gminy

IV.

Czas trwania obrad: od godz. 1200 do godz. 1415

V.

Realizacja porządku obrad.

Ad.1. Otwarcie sesji
Obradom sesji przewodniczyła najstarsza wiekiem Radna Zofia Walczuk,
która poinformowała, że I sesję piątej kadencji Rady Miejskiej w Niemodlinie
zwołał postanowieniem z dnia 5 listopada 2018r. Komisarz Wyborczy
w Opolu I Cezary Obermajer oraz ustalił porządek obrad I sesji.
Radna Zofia Walczuk przywitała Radnych, Panią Dorotę Koncewicz,
Kierownictwo Urzędu, członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemodlinie
i wszystkich uczestników pierwszej sesji.
Radna Zofia Walczuk odczytała porządek obrad I sesji zaproponowany przez
Komisarza Wyborczego w Opolu i stwierdziła, że radni otrzymali ten porządek
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Ad 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej
w Niemodlinie.
Radna Zofia Walczuk poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej w Niemodlinie Panią Marię Konieczko o wręczenie radnym
zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy Niemodlin.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Konieczko wraz
z obecnymi na sesji członkiniami MKW w Niemodlinie Panią Anną Franczyk
i Panią Jadwigą Maciejewską wręczyły radnym zaświadczenia o wyborze
na radnego w wyborach, które odbyły się 21 października 2018r.
Ad 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
Radna Zofia Walczuk przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
w porządku obrad tj. do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych
i odczytała 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”.
Po odczytaniu roty przez radną seniorkę Zofię Walczuk, radny junior
Bartosz Wajman odczytywał kolejno nazwiska i imiona radnych, którzy po
powstaniu wypowiadali słowo „ślubuję”, niektórzy dodając zdanie „Tak mi
dopomóż Bóg”

Ad. 4. Stwierdzenie kworum
Radna seniorka Zofia Walczuk stwierdziła, że radni objęli mandat i stali się
pełnoprawnymi reprezentantami społeczeństwa w Radzie Miejskiej
w Niemodlinie. Stwierdziła, że w obradach sesji uczestniczy 15-tu radnych, co
stanowi kworum, zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał i wiążących decyzji.
Radna Zofia Walczuk stwierdziła, że porządek sesji radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i zapytała, czy są wnioski o zmianę porządku
obrad.
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Radny Krzysztof Trzmielewski złożył wniosek formalny o zmianę porządku sesji
i przeczytał jego treść - załącznik nr 5 do protokołu.
Radna seniorka Zofia Walczuk poinformowała, że zgodnie z przepisami,
od obecnej kadencji radni będą głosowali imiennie, wyjaśniła zasady
i przedstawiła szczegółowo sposób głosowania, tj. przez podniesienie ręki
i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu służącym do głosowania
Następnie poprosiła o włączenie systemu elektronicznego głosowania.
Zarządziła i przeprowadziła głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad
zgodnie z wnioskiem Radnego Trzmielewskiego.
Zofia Walczuk odczytała wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 15 głosów „za” zmianą porządku obrad
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
I stwierdziła, że porządek obrad został zmieniony i odczytała nowy porządek
I sesji.
Ad. 5. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie
przez nieco ślubowania.
Radna seniorka Zofia Walczuk poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej o wręczenie Pani Dorocie Koncewicz zaświadczenia o wyborze
na Burmistrza Niemodlina.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Konieczko wraz
z obecnymi na sesji członkami MKW w Niemodlinie Panią Anną Franczyk
i Panią Jadwigą Maciejewską wręczyły Pani Dorocie Koncewicz zaświadczenie
o wyborze na Burmistrza Niemodlina.
Radna seniorka Zofia Walczuk poprosiła Burmistrz Dorotę Koncewicz
o złożenie ślubowania.
Burmistrz Dorota Koncewicz złożyła następujące ślubowanie:
„Obejmując urząd Burmistrza Niemodlina uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Niemodlin”.
„Tak mi dopomóż Bóg”
Treść ślubowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Radna seniorka Zofia Walczuk oddała głos Burmistrz Niemodlina.
Pani Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz nawiązując do Roty ślubowania
powiedziała, że wszystkie jej działania będą miały na celu dobro mieszkańców i
poprawienie jakości ich życia, ponieważ człowiek zawsze był, jest i będzie dla
niej najważniejszy.
Prowadząca sesję zarządziła przerwę w obradach
Ad. 6. Przyjęcie Regulaminu w sprawie wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Po wznowieniu obrad Radna seniorka Zofia Walczuk odczytała regulamin
głosowania – załącznik nr 7 do protokołu.
Poprosiła o włączenie systemu elektronicznego głosowania i poddała pod
głosowanie przyjęcie powyższego regulaminu.
Zofia Walczuk odczytała wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 15 głosów „za” przyjęciem regulaminu glosowania
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 7. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Radna seniorka Zofia Walczuk poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem, a kandydatów poprosiła
o wypowiedzenie się, czy wyrażają zgodę na pełnienie tej funkcji.
Radny Grzegorz Krzyśków zgłosił kandydaturę radnego Bartosza
Wajmana na Przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem.
Radny Bartosz Wajman wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Prowadząca obrady Radna seniorka Zofia Walczuk poprosiła o dalsze zgłoszenia,
zgłoszeń nie było. W związku z powyższym poprosiła o włączenie systemu
elektronicznego głosowania i poddała pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz
przeprowadziła głosowanie.
Zofia Walczuk odczytała wyniki głosowania:
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głosowało 15 radnych, 15 głosów „za” zamknięciem listy kandydatów
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Radna stwierdziła zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Ad. 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Prowadząca obrady poprosiła o zgłoszenie trzech radnych do pracy w Komisji,
jednocześnie przypomniała, że osoby kandydujące nie mogą być członkami
Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono kandydatury:
Radnej Marii Krzemińskiej, Radnej Jolanty Kardasz, Radnego Leszka Pejsa.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Prowadząca obrady Radna Zofia Walczuk poprosiła o włączenie systemu
elektronicznego głosowania i przeprowadziła głosowanie w sprawie powołania
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Niemodlinie w składzie : Maria Krzemińska, Jolanta Kardasz
i Leszek Pejs.
Zofia Walczuk odczytała wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 15 głosów „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Stwierdziła, że Rada powołała Komisje Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie w składzie : Maria
Krzemińska, Jolanta Kardasz i Leszek Pejs.
Prowadząca obrady ogłosiła 5-cio minutową przerwę w obradach a Komisję
Skrutacyjną o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania.

Ad. 9. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku głosowania.
Po wznowieniu obrad po przerwie prowadząca obrady Zofia Walczuk poprosiła
Komisję o rozdanie kart do głosowania.
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Radni kolejno, po otrzymaniu karty do głosowania, udawali się w wyznaczone
miejsce, gwarantujące zachowanie tajności głosowania i po oddaniu głosu
wrzucali kartę do urny.
Z głosowania wyłączył się Radny Bartosz Wajman kandydat na funkcję
Przewodniczącego Rady.
Prowadząca obrady poprosiła Przewodniczącą Komisji
o odczytanie protokołu z wyboru Przewodniczącego Rady.

Skrutacyjnej

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Krzemińska odczytała protokół
głosowania tajnego w wyborach Przewodniczącego Rady – załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Głosowało 14 radnych, 12 głosów „za”
2 głosy „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Radna Maria Krzemińska odczytała, że spośród 14 ważnych głosów, „za” oddano
12 głosów i na tej podstawie Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Radny Bartosz
Wajman bezwzględną większością głosów został wybrany na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Ad. 10. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
Prowadząca obrady Radna Zofia Walczuk poprosiła o włączenie systemu
elektronicznego głosowania i przeprowadziła głosowanie w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemodlinie - projekt na Druku nr 1.
Zofia Walczuk odczytała wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 14 głosów „za” przyjęciem uchwały
0 głosów „przeciw”
1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodnicząca obradom Radna seniorka Zofia Walczuk stwierdziła,
że uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemodlinie została podjęta.
Radna Zofia Walczuk powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
dalszą część sesji będzie prowadził wybrany Przewodniczący Rady Bartosz
Wajman.
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Przewodniczący Rady Bartosz Wajman podziękował za zaufanie, jakim został
obdarzony i wyraził nadzieję na owocną współpracę z Burmistrz i wszystkimi
Radnymi.
Ad. 11. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman poprosił o zgłaszanie kandydatur
na Wiceprzewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem, a kandydatów poprosił
o wypowiedzenie się czy wyrażają zgodę na pełnienie tej funkcji.
Radna Zofia Walczuk zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Trzmielewskiego.
Radny Trzmielewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Paweł Kotwica zgłosił kandydaturę Stanisława Janiaka.
Radny Janiak wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, prowadzący obrady Przewodniczący
Rady Bartosz Wajman poprosił o włączenie systemu elektronicznego głosowania
i poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz przeprowadził
głosowanie.
Bartosz Wajman odczytał wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 15 głosów „za” zamknięciem listy kandydatów
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Stwierdził zamknięcie listy kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Niemodlinie.
Ad. 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady poprosił o zgłoszenie trzech radnych do pracy w Komisji,
jednocześnie przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą być członkami
Komisji Skrutacyjnej.
Radni zaproponowali poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej (do przeprowadzenia
wyboru Przewodniczącego).
Przewodniczący Bartosz Wajman zapytał Radną Marię Krzemińską, Radną
Jolantę Kardasz i Radnego Leszka Pejsa o zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej
do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Niemodlinie. Radni wyrazili zgodę.
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Prowadzący obrady poprosił o włączenie systemu elektronicznego głosowania
i przeprowadził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemodlinie w składzie : Maria Krzemińska, Jolanta Kardasz i Leszek Pejs.
Bartosz Wajman odczytał wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 15 głosów „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”
stwierdził, że Rada powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie w składzie : Maria
Krzemińska, Jolanta Kardasz i Leszek Pejs.
Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy:
ukonstytuowanie się oraz przygotowanie kart do głosowania i zrządził 5-cio
minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący przypomniał zasady głosowania przyjęte
regulaminem głosowania.
Ad. 13. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku głosowania.
Prowadzący obrady Bartosz Wajman poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie
kart do głosowania.
Radni kolejno, po otrzymaniu karty do głosowania, udawali się w wyznaczone
miejsce, gwarantujące zachowanie tajności głosowania i po oddaniu głosu
wrzucali kartę do urny.
Z głosowania wyłączyli się: Stanisław Janiak i Krzysztof Trzmielewski –
kandydaci na funkcję Wiceprzewodniczącego.
Prowadzący poprosił Przewodniczącą Komisji Marię Krzemińską o odczytanie
protokołu z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Krzemińska odczytała protokół
głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego – załącznik nr 9 do protokołu.
Głosowało 13 radnych, ważnych głosów „za” było 13
Radna Krzemińska odczytała, że spośród głosów „za” wyborem na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Radnego:
1. Krzysztofa Trzmielewskiego oddano: 9 głosów,
2. Stanisława Janiaka oddano 4 głosy.
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Na tej podstawie Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Radny Krzysztof
Trzmielewski został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemodlinie wymaganą bezwzględną większością głosów.

Ad. 14. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego
Rady.
Prowadzący Rady Bartosz Wajman prosił o włączenie systemu elektronicznego
głosowania i przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie
- projekt na Druku nr 2.
Bartosz Wajman odczytał wyniki głosowania:
głosowało 15 radnych, 14 głosów „za” przyjęciem uchwały
0 głosów „przeciw”
1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący obradom stwierdził, że uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie została podjęta
i pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi
Trzmielewskiemu.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował za okazane zaufanie.
Ad. 15. Zakończenie obrad I sesji Rady.
W związku z wyczerpaniem tematów wynikających z porządku obrad
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman zamyka I sesję Rady Miejskiej.
Ogłosił, że następna sesja odbędzie się 29 listopada 2018r. o godz. 16.00

Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman
Protokołowała:
Inspektor
Iwona Węgrowska
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