Protokół Nr I/2014
z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 1 grudnia 2014 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 15:00
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo
wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7
dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.
Komisarz Wyborczy Postanowieniem Nr 12/14 z dnia 25 listopada 2014 roku
zwołał I sesję nowo wybranej Rady na 1 grudnia 2014 roku o godz. 14:00,
ustalając jednocześnie porządek obrad. Przedmiotowe Postanowienie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1
I. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo
wybranej rady gminy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Pierwszą sesję Rady Miejskiej w
Żarowie, w rozpoczynającej się kadencji rady otworzył najstarszy radny pan
Tadeusz Reruch, wypowiadając formułę: „Otwieram I sesję Rady Miejskiej w
Żarowie”.

Następnie

powitał

wszystkich

zgromadzonych:

władze

miasta,

wszystkich radnych oraz przybyłych gości. Pan Tadeusz Reruch stwierdził
kworum i prawomocność obrad na podstawie listy obecności, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 2
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków.
Pan Tadeusz Reruch przedstawił porządek obrad I sesji ustalony przez
zwołującego sesję Komisarza Wyborczego Pana Macieja Ejsmonta.
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II. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Pan Tadeusz Reruch przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych, zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym.
Następnie poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Mariolę
Zawiszę o odczytanie nazwisk wszystkich nowo wybranych radnych.
Pani

Mariola

Zawisza,

jako Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej

odczytała nazwiska wszystkich nowo wybranych radnych, rozdając zaświadczenia
o wyborze na radnego.
Pan Tadeusz Reruch, jako Przewodniczący obrad przypomniał, iż zgodnie z art.
23a ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu składają ślubowanie i powiedział, żeby radny najmłodszy wiekiem Pan
Norbert

Gałązka,

po

odczytaniu

roty

ślubowania,

odczytał

w

kolejności

alfabetycznej nazwiska radnych, którzy powstają i wypowiadają słowo: „Ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone wraz z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Odczytanie treści ślubowania:
„Wierny Konstytucji prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Następnie wszyscy nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie: Borowiec
Mariusz, Gałązka Norbert, Ganczarek Waldemar, Góżdź Ewa, Kaśków Robert,
Konieczny Roman, Kozłowski Kazimierz, Myrta Mieczysław, Nieradka Iwona,
Pudlik Tadeusz, Reruch Tadeusz, Tomaszewska Maria, Trafas Paulina, Urbanik
Zuzanna, Zatoń Barbara.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, radny najstarszy wiekiem
stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady
Miejskiej w Żarowie.
Pan Tadeusz Reruch, przystąpił do realizacji punktu 3. wybór przewodniczącego
oraz ewentualnie wiceprzewodniczących rady.
Radny senior powiedział, że wybór Przewodniczącego Rady odbędzie się według
następującego porządku:
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1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przedstawienie sposobu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Żarowie przez komisję,
4) przeprowadzenie głosowania tajnego,
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Żarowie.
Następnie Pan Tadeusz Reruch poprosił o zgłaszanie kandydatów i przypomniał,
że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Tadeusz Pudlik zgłosił, aby najpierw wybrać Komisję Skrutacyjną.
Pani mecenas Lilla Gruntkowska obecna na sesji odpowiedziała, że to nie ma
znaczenia

prawnego,

czy

najpierw

będzie

zgłaszanie

kandydatów

na

Przewodniczącego Rady, czy wybór Komisji Skrutacyjnej, ale trzeba pamiętać, że
zgłoszony kandydat nie może być zgłoszony do komisji.
Przewodniczący

obrad

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na

funkcję

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Radna

Iwona

Nieradka

na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie

zaproponowała kandydaturę Pana Romana Koniecznego.
Po zgłoszeniu kandydata na Przewodniczącego Rady Pan Tadeusz Reruch zapytał,
czy radny Pan Roman Konieczny wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie?
Radny Roman Konieczny – wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko.
Pan Tadeusz Reruch poprosił o dalsze zgłoszenia.
Dalszych zgłoszeń nie było, więc Pan Tadeusz Reruch zamknął listę kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i przystąpił do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał także, że osoby kandydujące nie
mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.
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Radna Iwona Nieradka – zgłosiła kandydatury następujących radnych: pani
Marii Tomaszewskiej, pana Roberta Kaśków i pana Tadeusza Pudlika do Komisji
Skrutacyjnej.
Pan Tadeusz Reruch zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji?
Radna Maria Tomaszewska, radny Robert Kaśków i radny Tadeusz Pudlik
wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad przeszedł do przegłosowania zaproponowanego składu
komisji i przypomniał, że radni głosują poprzez podniesienie ręki. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Żarowie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Żarowie

w

składzie:

radna

Maria

Tomaszewska, radny Robert Kaśków i radny Tadeusz Pudlik.
Pan Tadeusz Reruch ogłosił 5 - minutową przerwę w celu ukonstytuowania się
komisji, przygotowania do przedstawienia sposobu głosowania i przygotowania
kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący obrad zapytał, czy komisja się ukonstytuowała i kto
jest przewodniczącym komisji?
Przewodniczącą komisji została pani Maria Tomaszewska.
Pan Tadeusz Reruch poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do
głosowania i przedstawienie sposobu głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Maria Tomaszewska przedstawiła
sposób głosowania wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Następnie Pan Tadeusz Reruch poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o
wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a
wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.
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Przypomniał także, że do dyspozycji radnych jest kabina.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Pan Tadeusz Reruch
ogłosił 5 - minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów
i podanie wyników głosowania.
Po

przerwie

Przewodniczący

obrad

poprosił

Przewodniczącą

Komisji

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Żarowie. Przedmiotowy Protokół wraz z kartami do głosowania i sposobem
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w
wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie przez Przewodniczącą
komisji panią Marię Tomaszewską, najstarszy wiekiem radny pan Tadeusz
Reruch powiedział, że uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Żarowie została podjęta, po czym pogratulował radnemu wybranemu
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie Panu Romanowi Koniecznemu
życząc mu owocnej pracy.

Przedmiotowa

Uchwała

stanowi załącznik

do

niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4
Pan Tadeusz Reruch podziękował i poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Żarowie pana Romana Koniecznego o dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie pan Roman Konieczny podziękował
za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji i zapewnił, że dołoży wszelkich starań,
aby sesje przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Następnie przeszedł do
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie według następującego
porządku:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Żarowie,
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2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przedstawienie sposobu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Żarowie przez komisję,
4) przeprowadzenie głosowania tajnego,
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Żarowie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i przypomniał, że zgłoszony
kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radna Iwona Nieradka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie
zaproponowała kandydaturę Pana Kazimierza Kozłowskiego.
Po zgłoszeniu kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Przewodniczący Rady
zapytał, czy radny Pan Kazimierz Kozłowski wyraża zgodę na kandydowanie na
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie?
Radny Kazimierz Kozłowski – wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko.
Przewodniczący Rady poprosił o dalsze zgłoszenia.
Dalszych

zgłoszeń

nie

było,

więc

Przewodniczący

Rady

zamknął

listę

kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i przystąpił do
powołania 3 - osobowej Komisji Skrutacyjnej i zaproponował, aby skład był taki
sam jak wcześniej, tj.: radna Maria Tomaszewska, radny Robert Kaśków i radny
Tadeusz Pudlik. Następnie zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w
komisji?
Radna Maria Tomaszewska, radny Robert Kaśków i radny Tadeusz Pudlik
wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady przeszedł do przegłosowania zaproponowanego składu
komisji.

W

wyniku

głosowania

przy

14

głosach

„za”,

0

„przeciw”

i 1

„wstrzymującym się” Rada Miejska w Żarowie powołała Komisję Skrutacyjną do
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie w
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składzie: radna Maria Tomaszewska, radny Robert Kaśków i radny Tadeusz
Pudlik.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 - minutową przerwę w celu ukonstytuowania się
komisji, przygotowania do przedstawienia sposobu głosowania i przygotowania
kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący obrad zapytał, czy komisja się ukonstytuowała i kto
jest przewodniczącym komisji?
Przewodniczącą komisji została pani Maria Tomaszewska.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do
głosowania i przedstawienie sposobu głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Maria Tomaszewska przedstawiła
sposób głosowania wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o
wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a
wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.
Przypomniał także, że do dyspozycji radnych jest kabina.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Przewodniczący Rady
ogłosił 5 - minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów
i podanie wyników głosowania.
Po

przerwie

Przewodniczący

obrad

poprosił

Przewodniczącą

Komisji

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Żarowie. Przedmiotowy Protokół wraz z kartami do głosowania i
sposobem

głosowania

stanowi

załącznik

do

niniejszego

protokołu.

Załącznik nr 5
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Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie przez Przewodniczącą
komisji panią Marię Tomaszewską, Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie została
podjęta, po czym pogratulował radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Żarowie Panu Kazimierzowi Kozłowskiemu. Przedmiotowa
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad
do ceremonii złożenia ślubowania przez burmistrza wybranego w głosowaniu
przeprowadzonym dnia 16 listopada 2014 roku, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
Panią Mariolę Zawiszę o odczytanie protokołu ustalenia wyniku wyborów
bezpośrednich Burmistrza Miasta Żarowa.
Pani

Mariola

Zawisza,

jako

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji

Wyborczej

odczytała zaświadczenie o stwierdzeniu przez Miejską Komisję Wyborczą, że pan
Leszek Michalak wybrany został Burmistrzem Miasta Żarów.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Leszka Michalaka o złożenie
ślubowania.
Pan Leszek Michalak odczytał rotę ślubowania:
„Obejmując

urząd

Burmistrza

Miasta

Żarów,

uroczyście

ślubuję,

że

dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Żarów”.
Po czym dodał „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
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Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza, Przewodniczący Rady pogratulował i
stwierdził objęcie funkcji Burmistrza Miasta Żarów przez Pana Leszka Michalaka.
Pan Burmistrz Leszek Michalak podziękował i powiedział: Każde wybory są
oceną pracy i wyrazem społecznego zaufania. Oceniane są nie tylko osoby, ale też
sprawność funkcjonowania gminy. Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i
zaangażowaniem

społecznym

przez

minione

cztery

lata

oraz

w

okresie

prowadzonej kampanii wyborczej dopomogli mi i dziś mogę złożyć uroczyste
ślubowanie oraz przez następne cztery lata pracować na rzecz mieszkańców
naszej gminy. Pragnę podziękować także wszystkim mieszkańcom, którzy poszli
na wybory i oddali właśnie na mnie swój głos. Żarowianie wrzucając karty do urn
wyborczych odrzucili politykę kłamstw, oszczerstw, agresji i pomówień. Uzyskany
wynik wyborów jest zobowiązaniem do ciężkiej pracy burmistrza i radnych.
Mieszkańcy gminy pokazali, że oczekują naszej efektywnej pracy. Chcą widzieć i
odczuwać, jak zmienia się miejsce, w którym żyjemy. Jest to rzeczywiste
zobowiązanie dla nas wszystkich.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że proponuje zwołanie II Sesji
Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 09.12.2014r., o godz. 15:00 oraz, że zgodnie z
art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Radny i Burmistrz składają
pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż wyczerpał się porządek obrad, wypowiadając
formułę: „Zamykam I Sesję Rady Miejskiej w Żarowie” .

....…....................................
Protokołowała

….......................................
Przewodniczący Rady
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