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P R O T O K Ó Ł Nr I/14
sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie .

Godzina rozpoczęcia: 14:00
Godzina zakończenia: 17:45

Otwarcia I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej dokonał nowowybrany Radny senior
– Pan Jan Bednarz, który podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji
i zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby pierwsza sesja przebiegła sprawnie
i zgodnie z prawem.
Następnie Radny – Pan Jan Bednarz powitał zaproszonych gości :
- Burmistrza Mieroszowa – Pana Andrzeja Laszkiewicza,
- Zastępcę Skarbnika,
- Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- Sołtysów,
- Kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
oraz poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej – Panią Iwonę
Bukowską o wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych Gminy Mieroszów.
Po wręczeniu zaświadczeń prowadzący sesję – Pan Jan Bednarz przystąpił
do ceremonii złożenia ślubowania przez Radnych. Poprosił wszystkich o powstanie
i odczytał rotę ślubowania o treści : „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązku radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Następnie
najmłodsza nowo wybrana Radna – Pani Kamila Milewska odczytała z listy
obecności nazwiska Radnych, którzy kolejno składali przysięgę.
Po złożeniu ślubowania Radny – Pan Jan Bednarz stwierdził, że na stan 15 Radnych
obecnych jest 14, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady
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Miejskiej

Mieroszowa

i

umożliwia

przeprowadzenie

ważnych

wyborów

oraz podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1a do niniejszego protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 b do niniejszego protokołu.

Następnie

Radny

senior

przedstawił

porządek

obrad

przygotowany przez

zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu :
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej,
2. Złożenie ślubowania przez nowowybranych radnych,
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa,
oraz poinformował, że w przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji zmian
do porządku obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania nowych
punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów konieczne będzie
przeprowadzenie głosowania.

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.

W związku z powyższym Radny – Pan Jan Bednarz poinformował, że punkty 1 i 2
porządku obrad zostały już zrealizowane w związku z tym przystąpił do pkt. 3 Wybór
Przewodniczącego Rady Miejskiej i poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ewentualnie o ich przedstawienie.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zgłosił Radną – Panią Marię Chmielnicką.
Radny – Pan Gubernat uzasadniając swój wybór poinformował, że Pani Maria
Chmielnicka podczas trwania VI Kadencji Rady Miejskiej dała się poznać jako osoba
godnie reprezentująca Radę Miejską na licznych uroczystościach, na których bywała
zawsze i czynie w nich uczestniczyła

Radny – Pan Dariusz Szmulik zgłosił Radną – Panią Justynę Pichowicz.
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Uzasadniając swój wybór Radny – Pan Szmulik zauważył, że Pani Justyna Pichowicz
jest osobą prężną, posiada olbrzymią wiedzę merytoryczną i cechuje tą osobę bardzo
wysoka kultura osobista. Ta kandydatura daje rękojmię prowadzenia prawidłowej oraz
dynamicznej pracy Rady Miejskiej.

Obie Radne wyraziły zgodę na kandydowanie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Radni : Pan Dariusz Szmulik, Pan
Henryk Hnatiuk, Pani Katarzyna Sobkowicz, Pan Ryszard Gubernat.

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 14 głosami „za”.

Prowadzący sesję ogłosił 15 min. przerwy celem ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Katarzyna Sobkowicz
poprosiła członka Komisji – Pana Dariusza Szmulika o odczytanie Regulaminu
głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa,
w dniu 1 grudnia 2014 r.

Radny – Pan Dariusz Szmulik odczytał Regulamin i przypomniał Radnym,
że dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „X” w jednej kratce obok nazwiska
kandydata,

opowiadając

się

w

ten

sposób

za

wyborem

tego

kandydata

na Przewodniczącego. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „X”
w więcej niż jednej kratce, głos taki uważa się za nieważny. Jeżeli radny na karcie
do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata
lub wypełni kartę w sposób niezgodny z ust. 1, jego głos uważa się za ważny
bez dokonania wyboru. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą
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ilość głosów, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych
na sesji i biorących udział w głosowaniu, w tym przypadku 8.

Radny prowadzący obrady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do Regulaminu.

Nikt nie zgłosił uwag.

Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu kart przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego
Rady Miejskiej.

Radny senior ogłosił 10 min. przerwy w celu policzenia głosów i sporządzenia
protokołu z głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Pani Katarzyna Sobkowicz
odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania i poinformowała, że liczba
Radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wyniosła 14, Komisja wyjęła
z urny 14 kart, oddano 14 ważnych głosów, z tego 3 głosy ważne bez dokonania
wyboru. W wyniku głosowania żadna z kandydatek nie uzyskała wymaganej ilości
głosów.

Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3 do tego protokołu.

W związku z powyższym Radny przewodniczący sesji ogłosił przerwę aby umożliwić
Komisji Skrutacyjnej przygotowanie kart do przeprowadzenia drugiej tury głosowania.

Po przygotowaniu kart Radni przystąpili do drugiej tury głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Radny senior – Pan Jan Bednarz ogłosił 10 min przerwy w celu umożliwienia
Komisji Skrutacyjnej przeliczenia oddanych głosów i sporządzenia protokołu.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Katarzyna Sobkowicz
odczytała protokół z głosowania informując, że liczba radnych uprawnionych
do głosowania wyniosła 14, wyjęto z urny 14 kart, oddano 14 ważnych głosów. Radna
– Pani Maria Chmielnicka otrzymała 7 głosów, Radna – Pani Justyna Pichowicz
otrzymała również 7 głosów. W związku z tym żadna z kandydatek nie uzyskała
wymaganej ilości głosów.

Protokół z drugiej tury głosowania stanowi załącznik nr 4 do tego protokołu.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zrezygnował z prac w Komisji Skrutacyjnej.
Zgodnie z § 7 ust. 3 Rada Miejska przystąpiła do przeprowadzenia ponownego
głosowania.

W związku z powyższym Radny – Pan Jan Bednarz poprosił Radnych o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zgłosił kandydaturę Radnej – Pani Marii
Chmielnickiej ( wyraziła zgodę ).
Radny – Pan Dariusz Szmulik zgłosił kandydaturę Radnej – Pani Justyny Pichowicz
( wyraziła zgodę ).

Radny senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie członków do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Radni :
1. Pani Katarzyna Sobkowicz,
2. Pan Dariusz Szmulik
3. Pan Henryk Hnatiuk (zgłoszony przez Radnego – Pana Ryszarda Gubernata.
Pan Hnatiuk wyraził zgodę).
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Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przez Radę Miejską 13 głosami „za”,
0 „przeciw”,1 „wstrzymującym się”.

Radny – Pan Jan Bednarz ogłosił 10 min. przerwy celem ukonstytuowania
się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie radni przystąpili do ponownego głosowania.

Po przeliczeniu głosów z ponownego głosowania Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej – Pani Katarzyna Sobkowicz poinformowała, że liczba radnych
uprawnionych do głosowania wyniosła 14, wyjęto z urny 14 kart, oddano 14 ważnych
głosów. Radna – Pani Maria Chmielnicka otrzymała 8 głosów, Radna – Pani Justyna
Pichowicz otrzymała 6 głosów.
W związku z tym, że Pani Maria Chmielnicka otrzymała wymaganą ilość głosów
została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa.

Protokół z ponownego głosowania stanowi załącznik nr 5 do tego protokołu.

Radny prowadzący sesje odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa została podjęta 14 głosami
„za” (jednogłośnie).

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny senior pogratulował Radnej – Pani Marii Chmielnickiej i poprosił
Przewodniczącą Rady Miejskiej o dalsze prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka podziękowała
za oddanie głosów i za zaufanie.
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Pani Przewodnicząca zauważyła, że Radni tworzą jedno ciało i życzy sobie, żeby w tej
Radzie nie dochodziło do niesnasek i podziałów, żeby wspólnie podejmować dobre
i słuszne decyzje.
Pani Przewodnicząca złożyła również obietnice, że będzie się starała godnie
reprezentować Radę i Gminę oraz będzie współpracowała z nowym Burmistrzem.
Jednocześnie Pani Przewodnicząca podziękowała dotychczasowemu Burmistrzowi –
Panu Andrzejowi Laszkiewiczowi, z którym współpracowała przez ostatnich 8 lat
i ta współpraca układała się dobrze.

Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz pogratulował nowej radzie
decyzji o wyborze Przewodniczącej oraz zaufania społecznego, dzięki któremu zostali
wybrani na radnych, pogratulował również Radnej – Pani Marii Chmielnickiej objęcia
zaszczytnej funkcji i życzył

nowowybranej Przewodniczącej dobrego kierowania

Radą.

Radny – Pan Dariusz Szmulik zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku
obrad o pkt. 4 tj. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad. 4. Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka zwróciła
się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
oraz jako pierwsza zgłosiła kandydaturę Radnej – Pani Justyny Pichowicz. Pani
Przewodnicząca uzasadniając swój wybór poinformowała, że z Radną – Panią Justyną
współpracowała przez ostatnie cztery lata i chciałaby aby ta współpraca układała się
tak, jak do tej pory. W związku z tym poprosiła Radną - Panią Justynę Pichowicz o
wyrażenie zgody na kandydowanie.

Radna – Pani Justyna Pichowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono innych kandydatów.
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W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się z prośbą
o zgłaszanie członków Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiło się trzech Radnych :
1. Pan Dariusz Szmulik,
2. Pani Katarzyna Sobkowicz,
3. Pan Henryk Hnatiuk.
Zaproponowany skład Komisji został przyjęty 14 głosami „za” ( jednogłośnie ) .

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 min. przerwy w celu umożliwienia
ukonstytuowania się Komisji i przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Katarzyna Sobkowicz
poinformowała radnych, że wybory Wiceprzewodniczącego Rady odbędą się na
zasadach określonych w Regulaminie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
i przypomniała, że zgodnie z § 6 pkt. 2 za wybranego uważa się kandydata, który
uzyskał największą ilość głosów, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa
Radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu, w tym przypadku 8.

Po przeliczeniu głosów z przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej poinformowała, że Radna – Pani Justyna Pichowicz uzyskała 13
głosów i tym samym została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
Mieroszowa.

Protokół z przeprowadzonego głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej stanowi załącznik nr 7 do tego protokołu.

Radny

– Pan Ryszard Gubernat stwierdził,

że jego

zdaniem wybory

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej są nie ważne ponieważ na karcie
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do głosowania nie było żadnego wyboru kto jest „za”, kto jest „przeciw”, była tylko
jedna kratka, którą trzeba było skreślić albo nic nie napisać.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Pani Katarzyna Sobkowicz wyjaśniła,
że regulamin dokładnie określa, które głosy są ważne, nieważne, a które są ważne bez
dokonania wyboru. Wobec tego Radny – Pan Gubernat miał możliwość dokonania
tego wyboru lub nie, pomimo, że była tylko jedna zgłoszona kandydatura.

Radna – Pani Maria Chmielnicka zgodziła się z Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej, że zasady zostały określone w Regulaminie, tego należało przestrzegać
i uznać ważność tych wyborów, tym bardziej że jest to znacząca większość głosów
opowiadających się za wyborem.

Członek Komisji Skrutacyjnej – Pan Dariusz Szmulik przypomniał, że Regulamin
nie określa ilu ma być zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady,
ale w § 6 ust. 2 jest zapis mówiący, że za wybranego uważa się kandydata, który
uzyskał największą ilość głosów, których liczba stanowi liczbę większa niż połowa
radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu. Jeżeli chodzi o technikę,
to § 4 ust. 1 mówi, że

radni dokonują wyboru poprzez postawienia znaku „X”

w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem
tego kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa została podjęta
12 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do tego protokołu.
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W związku z tym, że

nikt z Radnych nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady

Miejskiej zamknęła I sesję Rady Miejskiej Mieroszowa dziękując wszystkim
za przybycie.

Protokołowała :
Agnieszka Podgórska

