Protokół Nr 1/2014
z I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 27 listopada 2014 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1700

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Zdzieszowic i złożenie przez
niego ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Przed otwarciem sesji Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska wyjaśniła, iż zgodnie z art.
20 ust 2c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach, do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji, którym jest pan Zbigniew Józefiok.

Ad. 1.
Najstarszy wiekiem radny pan Zbigniew Józefiok dokonał otwarcia I sesji Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Pan Zbigniew Józefiok odczytał porządek obrad ustanowiony Postanowieniem Komisarza
Wyborczego w Opolu II z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach.

Ad. 2.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach pan Arkadiusz Mróz wręczył
nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

Ad.3.
Radny senior pan Zbigniew Józefiok odczytał rotę ślubowania:

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i je j mieszkańców

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu zgodnie z art 23a ustawy o samorządzie gminnym
wyczytani kolejno radni potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowem „ślubuję” lub „ślubuję tak
mi dopomóż Bóg”.

Ad.4.
Prowadzący obrady pan Zbigniew Józefiok poinformował, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi ąuorum, dla Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wynosi ono 8 osób.

Ad. 5.
Pan Zbigniew Józefiok poprosił o zgłoszenia 3 radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej do
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się:
•

Grądałska Rita,

•

Kowalski Karol,

•

Maruszewski Marian.

Prowadzący obrady pan Zbigniew Józefiok poprosił o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej,
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wynik głosowania:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Komisja Skrutacyjna ustaliła na Przewodniczącego komisji radną panią Ritę Grądalską.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Regulamin głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (w przypadku zgłoszenia jednego kandydata)
oraz

Regulamin

głosowania

w

sprawie

wyboru

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach (w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów).

Regulaminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady zostały przyjęte w drodze głosowania,
wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Regulaminy stanowią załącznik do protokołu.

Ad.6.
Na funkcję Przewodniczącego Rady zgłoszona została kandydatura radnego pana Edwarda
Paciorka. Kandydaturę zgłosił radny pan Zbigniew Józefiok, który uzasadnił, iż pan Edward
Paciorek

posiada

wieloletnie

doświadczenie

w

pracy

samorządowej,

a

ponadto

był

Przewodniczącym Rady Miejskiej przez 3 kadencje.

Pan Edward Paciorek wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny senior pan Zbigniew Józefiok poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, wynik głosowania:
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15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Radny pan Edward Paciorek zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, aby wykonywać funkcję
Przewodniczącego zgodnie z prawem.

Radni przystąpili do głosowania tajnego w sprawie wyboru pana Edwarda Paciorka na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Z udziału w głosowaniu wyłączył się kandydat na funkcję Przewodniczącego Rady pan Edward
Paciorek.

Pozostałym radnym rozdano karty do głosowania tajnego. Głosowanie przebiegło zgodnie z
przyjętym przez Radę regulaminem wyboru Przewodniczącego Rady.

Prowadzący obrady pan Zbigniew Józefiok ogłosił 10 min przerwy.

Pani Rita Grądalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady, informując, iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 radnych,
którzy oddali łącznie 14 ważnych głosów.

Na Przewodniczącego Rady wybrano pana Edwarda Paciorka bezwzględną ilością głosów, protokół
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny senior pan Zbigniew Józefiok odczytał Uchwałę Nr 1/1/2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek podziękował za powierzenie mu sprawowania funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Zapewnił radnych, iż dołoży wszelkich
starań, aby funkcję tę sprawować zgodnie ze złożonym ślubowaniem i sprawnie organizować pracę
Rady.
Poinformował, iż będzie pełnił cotygodniowe dyżury, zapewniające kontakt z mieszkańcami.
Zwrócił się do radnych by w swej pracy nie zapominali o kontaktach z wyborcami.
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Omówił również zmiany do Statutu gminy, które zamierza przygotować na następną sesję Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach.

Ad.7.
Do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach zaproponowano ten sam skład Komisji Skrutacyjnej.

Członkowie Komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Rita Grądalska poinformowała, iż treść Regulaminu
głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady jest identyczna jak w przypadku
Regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Pan

Edward

Paciorek

poddał

pod

głosowanie

Regulaminy

w

sprawie

wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady, wynik głosowania:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Regulaminy zostały przyjęte i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszona została kandydatura radnego pana Zbigniewa
Józefiok. Kandydaturę zgłosił radny pan Piotr Adamski, który uzasadnił, iż pan Zbigniew Józefiok
jest doświadczonym samorządowcem, a ponadto zdobył mandat bardzo dużą ilością głosów
w wyborach jednostek samorządu terytorialnego, wyborcy obdarzyli go więc dużym mandatem
zaufania.

Pan Zbigniew Józefiok wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów
na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, wynik głosowania:
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15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Radni przystąpili do głosowania tajnego w sprawie wyboru pana Zbigniewa Józefiok na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Z udziału w głosowaniu wyłączył się kandydat na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady pan
Zbigniew Józefiok.

Pozostałym radnym rozdano karty do głosowania tajnego. Głosowanie przebiegło zgodnie z
przyjętym przez Radę regulaminem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy.

Pani Rita Grądalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, informując, iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 14
radnych, którzy oddali łącznie 14 ważnych głosów.

Na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano pana Zbigniewa Józefiok bezwzględną ilością głosów,
protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny

pan

Edward

Paciorek

odczytał

Uchwałę

Nr

1/2/2014

w

sprawie

wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Ad. 8.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pan Arkadiusz Mróz wręczył zaświadczenie nowo
wybranemu Burmistrzowi Zdzieszowic pani Sybili Zimerman.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza
Zdzieszowic następuje z datą złożenia wobec Rady Miejskiej w Zdzieszowicach ślubowania.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił Panią Burmistrz o złożenie ślubowania.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła wobec Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
ślubowanie o następującej treści:

„ Obejmując urząd Burmistrza Gminy Zdzieszowice,

uroczyście ślubuję,

że

dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. ”

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman podziękowała za oddane głosy w wyborach
samorządowych, ponadto zapewniła, iż podczas pełnienia tak zaszczytnej funkcji jej priorytetem
będzie dobro każdego mieszkańca.

Ad.9.
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Edward Paciorek zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Mai wina Czajka
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