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Protokół Nr X 

z Uroczystej Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 25.10.2011 r. 

 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 1550 i trwały do godz. 1610.  
W sesji uczestniczyło ogółem 18 radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście oraz pracownicy starostwa powiatowego 
i jednostek organizacyjnych powiatu (według listy załączonej do niniejszego protokołu).  

 
W sesji uczestniczyła żona ś.p. pana Jana Śmiecha Członka Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego, Radnego Powiatu Krapkowickiego IV Kadencji wraz z synową.  

 
Ad.  1.  Sprawy regulaminowe.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 
posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych  
co stanowi wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących 
uchwał. Przewodniczący odczytał porządek obrad. Żaden ze zgromadzonych radnych nie 
wniósł zmian do proponowanego porządku obrad. 
 
Ad.  2.  Część uroczysta. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski rozpoczął od 
przypomnienia, iż spotykamy się na sesji aby w sposób szczególny upamiętnić Osobę oraz 
wkład wniesiony w pracę na rzecz Powiatu Krapkowickiego, przez śp. Jana Śmiecha, Członka 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Radego Powiatu Krapkowickiego IV Kadencji. 

Przewodniczący rady poprosił wszystkich zgromadzonych w aulii o powstanie i uczczenie 
pamięci Radnego śp. Jana Śmiecha minutą ciszy; pracownik starostwa Paweł Wiencek zagrał 
na trąbce pieśń pt. „Cisza”. 

Przewodniczący rady w wypowiedzi wyraził ciepłe słowa o krótkiej, ale owocnej 
współpracy w radzie powiatu z śp. Janem oraz poprosił zabranie głosu radnych. Zarówno 
radna Genowefa Kozubek-Kopecka jak i radny Jerzy Mikus podkreślali, iż był człowiekiem 
który lubił ludzi, a spokój, opanowanie i uśmiech to kolejne cechy, które charakteryzowały 
postać p. Janka, ale także podejmowanie szybko i trafnie decyzji w sytuacjach stresowych 
zostały zauważone przez współpracowników.  

Starosta poparł ww. wypowiedzi dodał, iż śp. Jan był bardzo oddany lokalnej 
społeczności, walczył o wiele z pozytywnym nastawieniem i pozytywnym naciskiem, 
ale nigdy przeciw komuś. Starosta złożył na ręce wdowy po śp. Janie Śmiechu pamiątkową 
tablicę, którą podpisali wszyscy członkowie rady. 
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Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia 

mandatu Radnego. 

 
Podjęcie  niniejszej uchwały oparte jest na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.). Wygaśnięcie 
mandatu następuje w wyniku śmierci Pana Jana Śmiecha Radnego Rady Powiatu 
Krapkowickiego poinformował w komentarzu do projektu uchwały przewodniczący rady. 

 
Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku uwag, pytań i wniosków 

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego. 
 

W obecności 18 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 
Nr X/60/2011. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Roman Chmielewski podziękował wszystkim za przybycie i udział 
w obradach; przewodniczący zamknął obrady X Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Roman Chmielewski 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok 

 
 


