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P R O T O K Ó Ł Nr II/14
sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Godzina rozpoczęcia: 12:00
Godzina zakończenia: 13:16

II sesję Rady Miejskiej Mieroszowa otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa – Pani Maria Chmielnicka. Na podstawie listy obecności stwierdziła,
że w sesji bierze udział 14 Radnych, w związku z tym Rada Miejska może
podejmować prawomocne decyzje.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej przywitała zaproszonych gości :
- Pana Marcina Raczyńskiego,
- Wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego – Pana Andrzeja Lipińskiego,
- Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- Kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
-przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy,
oraz przypomniała zebranym, że sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu na podstawie Postanowienia z dnia 3 grudnia 2014 r., który w porządku
obrad sesji zawarł punkt dotyczący złożenia ślubowania przez burmistrza wybranego
w głosowaniu ponownym. Zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym objęcie
obowiązków burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania.
Ślubowanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o zbiorczych wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta na terenie całego kraju.
Zgodnie z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Pana Marcina
Raczyńskiego o złożenie ślubowania.
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Następnie Pan Marcin Raczyński odczytał rotę ślubowania o treści :”Obejmując
urząd Burmistrza Mieroszowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy Mieroszów. Tak mi dopomóż Bóg.”
Pani Przewodnicząca poinformował, że w związku ze złożeniem ślubowania, Pan
Marcin Raczyński objął funkcję Burmistrza Mieroszowa na VII kadencję.
Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego – Pan Andrzej Lipiński odczytał list
gratulacyjny : „W związku z wyborem na zaszczytną funkcję Burmistrza Mieroszowa
proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego
zaufania i poparcia jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję
także ku Radnym. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla
Mieroszowskiej Wspólnoty.

Każde

wybory niosą

za

sobą

nowe

nadzieje

i oczekiwania. Mieszkańcy Mieroszowa wybierając Pana i Radnych wyrazili swoją
nadzieję na rozwiązywanie konkretnych problemów, na osiągniecie konkretnych
celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości i umiejętności
w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność gminy
Mieroszów zadań gminy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka w imieniu swoim
i wszystkich radnych złożyła Panu Burmistrzowi gratulacje i pożyczyła owocnej
pracy, realizacji programu wyborczego, zamierzonych celów oraz owocnej współpracy
z nowowybrany Radą i która na pewno będzie wspierać działania Burmistrza.
Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński podziękował wszystkim za
obecność na dzisiejszej sesji oraz tym, którzy na niego głosowali i tym, którzy nie
głosowali ale byli na wyborach, uszanowali święto demokracji i oddali swój głos.
Burmistrz Mieroszowa złożył również podziękowania najbliższej rodzinie oraz tym,
którzy uwierzyli w to, że niemożliwe stało się możliwe i że teraz gmina Mieroszów
może pójść pełnym pędem do przodu.
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Burmistrz wyraził swoje zadowolenie, że będzie mógł współpracować z Radą i nie
będzie w przyszłości podziałów, tylko będzie ścisła współpraca i gmina Mieroszów
będzie gminą nowej jakości.
Burmistrz wyraził również nadzieję, że efekty jego pracy będą widoczne po roku,
natomiast po czterech latach zdobędzie tak ogromne zaufanie, żeby w pierwszej turze
kolejnych wyborów zdobyć 95% głosów mieszkańców gminy Mieroszów. Ponadto
podziękował, za zaszczytne powierzenie jemu i Radzie Miejskiej spraw dotyczących
Gminy Mieroszów. Jeżeli zostaną osiągnięte sukcesy inwestycyjne i nie tylko, to będą
to przede wszystkim sukcesy mieszkańców a nie Burmistrza, ponieważ Burmistrz jest
wynajęty do spełniania oczekiwań mieszkańców.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Pani Iwona Bukowska wręczyła
Panu Marcinowi Raczyńskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Mieroszowa.

W związku z tym, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa Pani Maja
Sadowy była nieobecna, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria
Chmielnicka poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie
zaświadczenia o wyborze na Radną.

Po wręczeniu zaświadczenie Przewodnicząca Rady Miejskiej 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”, a następnie poprosiła Panią Maję
Sadowy o wypowiedzenie słów „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”

Po złożeniu ślubowania przez nowowybraną Radną, Przewodnicząca Rady Miejskiej
poinformowała, że punkty z porządku obrad, ustalonego przez Komisarza
Wyborczego zostały zrealizowane i w związku z tym złożyła wniosek o rozszerzenie
porządku obrad, o kolejne punkty tj. :
w pkt. 3 Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Ogólnej.
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w pkt. 4 Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
w pkt. 5 Sprawy różne.
w pkt. 6 zakończenie obrad.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ( jednogłośnie).

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka stwierdziła,
że porządek obrad został rozszerzony o zawnioskowane punkty.
Następnie Przewodnicząca ogłosiła 10 min. przerwy i poprosiła Radnych
o wpisywanie się na listę kandydatów, na członków Komisji Ogólnej

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady.

Na sesję Rady Miejskiej przybyła Radna – Pani Katarzyna Sobkowicz.
Stan obecnych 14.

Ad.3.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Ogólnej.

Na podstawie listy kandydatów do Komisji Ogólnej Przewodnicząca Rady Miejskiej
poinformowała, że do pracy w komisji zgłosiło się 13 Radnych i poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Ogólnej.

Lista kandydatów stanowi załącznik nr 2 do tego protokołu.

Radna – Pani Maja Sadowy zaproponowała na Przewodniczącego Komisji Ogólnej
Radnego – Pana Ryszarda Gubernata, uzasadniając, że jest to osoba posiadająca
niezbędną wiedzę i doświadczenie jeśli chodzi o samorządność.

Rady – Pan Ryszard Gubernat wyraził zgodę na kandydowanie.
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Wobec tego, że został zgłoszony tylko jeden kandydat, głosowanie odbyło
się w sposób jawny.

W wyniku głosowania 10 głosami „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” Radny –
Pan Ryszard Gubernat został wybrany na Przewodniczącego Komisji Ogólnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka zwróciła się do
Radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zgłosił Radnego Pana Ryszarda Sierakowskiego.

Radny – Ran Ryszard Sierkowski wyraził zgodę.

W wyniku głosowania Radny – Pan Ryszard Sierakowski (nie brał udział
w głosowaniu) jednogłośnie został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji
Ogólnej.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka odczytała
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania składu osobowego Komisji Ogólnej została podjęta 13 głosami „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się.”

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 3 do tego protokołu.

Ad.4.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
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Na podstawie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Rady
Miejskiej poinformowała, że do pracy w komisji zgłosiło się 5 Radnych i poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Lista kandydatów stanowi załącznik nr 4 do tego protokołu.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zgłosił kandydaturę Radnej – Pani Mai Sadowy.

Pani Maja Sadowy wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec tego, że został zgłoszony tylko jeden kandydat, głosowanie odbyło
się w sposób jawny.

W wyniku głosowania 14 głosami „za” (jednogłośnie) Radna – Pani Maja Sadowy
została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Radna

–

Pani

Kamila

Milewska

14

głosami

„za”

została

wybrana

na Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Maria Chmielnicka odczytała
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej została podjęta 14 głosami „za”
( jednogłośnie).

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do tego protokołu.

Ad.5. Sprawy różne.

Ustalone zostały godziny posiedzeń :
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- Komisja Ogólna – godz. 14,
- sesja Rady Miejskiej - godz. 15.

Radni ustalili również, że najbliższe posiedzenie Komisji Ogólnej odbędzie
się 18 grudnia br. a sesja Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia br.

Radny – Pan Ryszard Gubernat zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza
o przekazywanie materiałów na posiedzenie Komisji do 15 każdego miesiąca
ponieważ to umożliwi dostarczenie materiałów Radnym na czas.

Ad.6. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa zamknęła II sesję Rady Miejskiej dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała :
Agnieszka Podgórska

