Protokół Nr I/2018
z I sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 22 listopada 2018 roku

Rozpoczęcie: godz. 14:00
Zakończenie: godz. 15:15
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 upływie
kadencji rady.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I Postanowieniem Nr DWB-0012-14/2018 z dnia 8
listopada 2018 roku zwołał I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Żarowie na dzień
22.11.2018r. o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ustalając
jednocześnie porządek obrad.
Załącznik nr 1
Zgodnie z art. 20 ust. 2c 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 otworzyła najstarsza wiekiem radna pani Barbara Zatoń, wypowiadając formułę:
„Otwieram I sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji Rady Miejskiej w Żarowie uczestniczyło 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał, opinii i wniosków. Lista obecności
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 2
Pani Barbara Zatoń przywitała osoby obecne na sesji: Burmistrza Miasta Żarów Leszka
Michalaka, Z-cę Burmistrza Grzegorza Osieckiego, Sekretarza Sylwię Pawlik, Skarbnika
Gminy Renatę Dawlewicz oraz wszystkich zebranych.
Pani Barbara Zatoń przystąpiła do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych
radnych, zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym. Następnie poprosiła
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.
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Pani Barbara Zatoń, jako Przewodnicząca obrad przypomniała, iż zgodnie z art. 23a
ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
składają ślubowanie i powiedziała, aby radny - najmłodszy wiekiem, Pan Bartosz Żurek, 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 i prawu Rzeczypospolitej 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, Kaczorowska Joanna, Kaśków Robert,
Konieczny Roman, Myrta Mieczysław, Nieradka Iwona, Pudlik Tadeusz, Tomaszewska
Maria, Urbanik Zuzanna, Zadrożny Piotr, Zatoń Barbara, Żurek Bartosz.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, Przewodnicząca obrad Pani Barbara
Zatoń stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej
w Żarowie.
Następnie najstarsza wiekiem radna Pani Barbara Zatoń przeszła do kolejnego punktu
porządku obrad do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza
Miasta Żarów, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Poprosiła
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Mariolę Zawiszę o odczytanie
zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na Burmistrza.
Pani Mariola Zawisza, jako Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej odczytała
zaświadczenie o stwierdzeniu przez Miejską Komisję Wyborczą, że pan Leszek Kazimierz
Michalak wybrany został Burmistrzem Miasta Żarów.
Następnie Przewodnicząca obrad - najstarsza wiekiem radna Pani Barbara Zatoń poprosiła
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”. Po czym dodał „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza, Przewodnicząca obrad radna Pani Barbara Zatoń
pogratulowała i stwierdziła objęcie funkcji Burmistrza Miasta Żarów przez Pana Leszka
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Michalaka.
Pan Burmistrz Leszek Michalak pogratulował wszystkim wybranym na radnego w tej
kadencji i powiedział, że jest to odpowiedzialna praca, którą w większości Państwo
pokazaliście, że potraficie sprawować z wielkim zaangażowaniem. Ze swojej strony
zadeklarował, że pracę będzie wykonywał z zaangażowaniem dla mieszkańców i dla
rozwoju gminy. Powiedział również, że z każdą sprawą, z którą będą przychodzić radni w
imieniu mieszkańców zawsze zastaną drzwi otwarte i będą mogli liczyć na Burmistrza. Na
koniec wszystkim jeszcze raz podziękował.
Pani Barbara Zatoń, przystąpiła do realizacji kolejnego punktu – Wybór
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i powiedziała, że wybór ten odbędzie się
według następującego porządku:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przedstawienie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
4) przeprowadzenie głosowania tajnego,
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Następnie Pani Barbara Zatoń poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i przypomniała, że zgłoszony kandydat musi
wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radna Iwona Nieradka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie zaproponowała
kandydaturę Pana Romana Koniecznego, przedstawiając dokonania kandydata.
Po zgłoszeniu kandydata na Przewodniczącego Rady Pani Barbara Zatoń zapytała, 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.
Pani Barbara Zatoń poprosiła o dalsze zgłoszenia.
Dalszych zgłoszeń nie było, więc Przewodnicząca obrad zamknęła listę kandydatów na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i przystąpiła do powołania Komisji
Skrutacyjnej. Przypomniała także, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład
Komisji Skrutacyjnej.
Radny Waldemar Ganczarek – zgłosił kandydaturę radnego pana Tadeusza Pudlika do
Komisji Skrutacyjnej.
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Pani Barbara Zatoń zapytała radnego, czy wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny Tadeusz Pudlik wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Iwona Nieradka – zgłosiła kandydaturę radnego pana Mariusza Borowca do
Komisji Skrutacyjnej.
Pani Barbara Zatoń zapytała radnego, czy wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny Mariusz Borowiec wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Maria Tomaszewska – zgłosiła kandydaturę radnego pana Mieczysława Myrty do
Komisji Skrutacyjnej.
Pani Barbara Zatoń zapytała radnego, czy wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radny Mieczysław Myrta wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Iwona Nieradka – zgłosiła kandydaturę radnej pani Joanny Kaczorowskiej do
Komisji Skrutacyjnej.
Pani Barbara Zatoń zapytała radną, czy wyraża zgodę na pracę w komisji?
Radna Joanna Kaczorowska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Nie było więcej zgłoszeń, więc Pani Barbara Zatoń zaproponowała, aby wszystkie
zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji i przeszła do głosowania mówiąc, że
zgodnie z nowymi przepisami Przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i nazwiska
radnych oraz wzywa ich do jednoznacznego opowiedzenia się, czy są „za”, „przeciw”, czy
„wstrzymują się” od głosu. Przewodniczący obrad zaznacza sposób głosowania
poszczególnych radnych, a lista osób głosujących jest załącznikiem do protokołu sesji.
Po odczytaniu z listy kolejno imion i nazwisk Pani Barbara Zatoń stwierdziła, że 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 następującym składzie:
1. Radny Tadeusz Pudlik,
2. Radny Mariusz Borowiec,
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3. Radny Mieczysław Myrta,
4. Radna Joanna Kaczorowska.
Głosowanie imienne w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3
Następnie Pani Barbara Zatoń ogłosiła 10 - minutową przerwę w celu ukonstytuowania się
komisji, przygotowania do przedstawienia zasad głosowania i przygotowanie kart do
głosowania.
Po przerwie Pani Barbara Zatoń zapytała, czy komisja się ukonstytuowała i kto jest
przewodniczącym komisji?
Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został radny Tadeusz Pudlik.
Pani Barbara Zatoń poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i
przedstawienie sposobu głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Tadeusz Pudlik przedstawił sposób głosowania
wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Następnie Pan Tadeusz Pudlik poprosił członka Komisji Skrutacyjnej panią Joanną
Kaczorowską o wyczytywanie z listy 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 Przewodnicząca obrad pani
Barbara Zatoń ogłosiła 10 - minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o
obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.
Po przerwie Pani Barbara Zatoń poprosiła Przewodniczącego 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 4
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Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w
wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie przez Przewodniczącego komisji
pana Tadeusza Pudlika, najstarsza wiekiem radna pani Barbara Zatoń powiedziała, że
zgodnie z § 1 przedstawionej uchwały po przeprowadzeniu tajnego głosowania,
bezwzględną większością głosów, przy udziale 15 radnych, wybiera się Pana Romana
Koniecznego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i stwierdziła, że uchwała w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie została podjęta, po czym
pogratulowała radnemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie Panu
Romanowi Koniecznemu życząc mu owocnej pracy. Przedmiotowa Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5
Uchwała nr I/1/2018
Najstarsza wiekiem radna Pani Barbara Zatoń podziękowała i poprosiła
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,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przedstawienie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
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.
Radny Roman Konieczny na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie
zaproponował kandydaturę Pani Iwony Nieradki, przedstawiając jej osobę.
Po zgłoszeniu kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Przewodniczący Rady zapytał,
czy radna Pani Iwona Nieradka wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie?
Radna Iwona Nieradka – wyraziła zgodę na kandydowanie na to stanowisko.
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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 Komisji
Skrutacyjnej, i zaproponował, aby skład komisji był taki sam jak wcześniej, tj.: radny
Tadeusz Pudlik, radny Mariusz Borowiec, radny Mieczysław Myrta i radna Joanna
Kaczorowska. Następnie zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji?
Radny Tadeusz Pudlik, radny Mariusz Borowiec, radny Mieczysław Myrta i radna Joanna
Kaczorowska wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Po odczytaniu z listy kolejno imion i nazwisk Przewodniczący Rady stwierdził, że w
wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Żarowie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie w następującym składzie:
1. Radny Tadeusz Pudlik,
2. Radny Mariusz Borowiec,
3. Radny Mieczysław Myrta,
4. Radna Joanna Kaczorowska.
Głosowanie imienne w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 6
Przewodniczący Rady ogłosił 10 - minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji,
przygotowania do przedstawienia sposobu głosowania i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Rady zapytał, czy komisja się ukonstytuowała i kto jest
przewodniczącym komisji?
Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został radny Tadeusz Pudlik.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i
przedstawienie sposobu głosowania.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Tadeusz Pudlik przedstawił sposób głosowania
wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego 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 10 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników
głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego 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 7
Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie przez Przewodniczącego
komisji pana Tadeusza Pudlika, Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z § 1
przedstawionej uchwały po przeprowadzeniu tajnego głosowania, bezwzględną większością
głosów, przy udziale 15 radnych, wybiera się Panią Iwonę Nieradkę na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie i stwierdził, że uchwała w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie została podjęta, po czym
pogratulował radnej Iwonie Nieradce wybranej na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Żarowie życząc jej owocnej pracy. Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8
Uchwała nr I/2/2018
Radna Iwona Nieradka podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji i poparcie
kandydatury i zapewniła, że będzie godnie sprawować tą funkcję i zgodnie pracować z
Przewodniczącym Rady dla dobra Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy
różne.
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Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie
gminnym Radny i Burmistrz składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od
dnia złożenia ślubowania, czyli do dnia 22.12.2018r. Druki oświadczeń radni otrzymali.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby dni i godziny sesji zostawić tak jak było do tej
pory, czyli w czwartki o godz. 14:00. Radni wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady
zaproponował zwołanie II sesji Rady w dniu 05.12.2018r., o godz, 14:00, będzie to
wyjątkowo środa i trzeba ją zwołać w związku ze zmianami w budżecie.
Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali Plan Budżetu na 2019 rok. Sesja
budżetowa odbędzie się w grudniu 2018r.
Przewodniczący Rady powiedział, że w terminie 7-8.12.2018r. odbędzie się szkolenie dla
radnych.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o
samorządzie gminnym:
- „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który
przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi”,
- „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie?
O głos poprosił radny Tadeusz Pudlik, który pogratulował Przewodniczącemu Rady i
Wiceprzewodniczącej Rady za objęcie funkcji, podziękował radnym, którzy pracowali w
poprzedniej kadencji i pogratulował wszystkim radnym i burmistrzowi za objęcie funkcji.
Przewodniczący Rady Pan Roman Konieczny oznajmił, iż wyczerpał się porządek obrad,
wypowiadając formułę: „Zamykam I Sesję Rady Miejskiej w Żarowie”.

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

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

9

