Protokół

Nr I/10

z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
2 grudnia 2010 roku o godz. 15.00
w Miejskim Ośrodku Kultury, ul.Kościuszki 5 w Łazach.

Stan Rady Miejskiej w Łazach

- 15 Radnych

Obecnych na sesji Rady

- 15 Radnych (zgodnie z zał. nr 1)

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Adwokat – Sławomir Kania
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu MiG w Łazach (lista obecności w załączeniu,
zał. nr 2)
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Asystentka Senatora Zbigniewa Meresa – Paulina Jeziorowska
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady serdecznie powitał przybyłych na Sesję w w gości.
Do punktu nr 1.
Otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w Łazach Kadencji 2010 – 2014 dokonał Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach poprzedniej kadencji, tj. lat 2006-2010.
Powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, a następnie poprosił o powstanie z miejsc
i przystąpienie do Hymnu Państwowego.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący RM poprzedniej kadencji na podstawie listy obecności
stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 15 radnych, oraz że podejmowane uchwały będą
prawomocne.
Następnie przekazał dalsze przewodnictwo najstarszej wiekiem - Radnej Marii Stempel.

Do punktu nr 3.
Rada Maria Stempel - powiedziała, że Radni wraz z zawiadomieniami o dzisiejszej sesji
otrzymali proponowany porządek obrad i materiały na sesję.
Następnie Radna Stempel odczytała proponowany porządek obrad.
Radny Władysław Nowak – zabrał głos mówiąc iż, ma pewne wątpliwości do porządku obrad
i w związku z tym przed rozpoczęciem obrad sesji chciałby, aby zostały wyjaśnione. Kontynuując
powiedział, że dzisiejsza sesja jest Sesją Inauguracyjną Rady Miejskiej w Łazach, a na sali obrad
nie ma do wglądy obowiązującego Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łazach,w którym
to istnieje zapis, iż na inauguracyjnej sesji RM Burmistrz składa informację o stanie Gminy.
Przewodnicząca obrad – Radna Maria Stempel – poprosiła Pana Mecenasa Sławomira Kanię
o wyjaśnienie tej sprawy.
Mecenas – Sławomir Kania – powiedział,że sesja inauguracyjna rządzi się swoimi prawami.
Aby sprawnie rządzić Rada musi się ukonstytuować, bez formalnie wybranych ze swojego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczących nie może podejmować prawomocnych uchwał, gdyż nie
jest do tego władna. Dodał,że sytuacja prawna wygląda w ten sposób, iż porządek ustalony przez
Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji może zostać zmieniony na formalny wniosek,
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Gdyby Pan Radny taki wniosek
formalny zgłosił wówczas, gdyby taką wolę wyraziła Rada, wtedy na podstawie automatyki
porządek mógłby być zmieniony, po przegłosowaniu go większością głosów. Jednak przed
złożeniem ślubowania Radni nie mogą wykonywać swojego mandatu i dokonywać zmian
w porządku obrad.
Następnie Radna Maria Stempel poprosiła do przystąpienie do głosowania w sprawie
przedłożonego Radnym, odczytanego wyżej porządku obrad dzisiejszej sesji.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący) przyjęła
porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Łazach:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów
do Rady Miejskiej oraz wręczenie zaświadczeń.
5. Złożenie ślubowania przez radnych.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
1) Zgłaszanie i prezentacja kandydatów.
2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3) Głosowanie tajne.
4) Ogłoszenie wyników.
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7. Przejęcie przewodnictwa obrad sesji przez wybranego Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
8. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
1) Zgłaszanie i prezentacja kandydatów.
2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3) Głosowanie tajne.
4) Ogłoszenie wyników.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Do punktu nr 4.
Regina Zębalska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej odczytał wyniki wyborów
samorządowych przeprowadzonych w dniu 21.11.2010 r.
Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w załączeniu.
Następnie Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia Gminnej
Komisji Wyborczej o wyborze:
-

Panu Maciejowi Kaczyńskiemu, który został wybrany Burmistrzem Łaz
nowowybranym Radnym Rady Miejskiej w Łazach, wyczytując ich z imienia i nazwiska
w porządku alfabetycznym.

Po wręczeniu zaświadczeń nowowybrane osoby zostały uhonorowane oklaskami.
Do punktu nr 5.
Przewodnicząca obrad Radna
Maria Stempel – poprosiła o wprowadzenie Pocztu
Sztandarowego, w obecności którego dokonano Ślubowania
Radnych Rady Miejskiej
w Łazach kadencji 2010 – 2014.
Radna Maria Stempel odczytała Rotę Ślubowania Radnych o następującej treści:

" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
"Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg."
a najmłodszy wiekiem Radny - Uzarski Krzysztof odczytywał kolejno nazwiska Radnych, którzy
wypowiadali słowo „ Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” lub „Ślubuję”.
W trakcie składania Ślubowania obecni na sali, zakwestionowali, iż Radny Zenon Głąb
nie wypowiedział słowa „Ślubuję...” i w związku z tym Przewodnicząca obrad poprosiła Radnego
Zenona Głąba o przystąpienie do ślubowania.
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Radny Zenon Głąb, w odniesieniu do odczytanej wcześniej Roty Ślubowania wypowiedział słowa
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Radny Maciej Kubiczek zgłosił Przewodniczącej obrad, iż nie miał możliwości złożenia
„Ślubowania Radnego”, gdyż jego nazwisko zostało pominięte podczas wyczytywania nazwisk
Radnych przystępujących do składania ślubowania.
W związku z powyższym Radny Krzysztof Uzarski wyczytał pominięte z wykazu nazwisko
Radnego Macieja Kubiczka, który w odniesieniu do odczytanej wcześniej Roty Ślubowania
Radnego wypowiedział - „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Do punktu nr 6.
Przewodnicząca obrad –
na Przewodniczącego Rady.

Maria

Stempel

–

poprosiła

o

zgłaszanie

kandydatów

Radny Jan Hoffman – zgłosił kandydaturę na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łazach Radnej
Marty Grzesicy. Powiedział, że jest ona Radą już trzecią kadencję, ma doświadczenie jako
nauczyciel, wychowawca, inżynier. Jest fachowcem w pozyskiwaniu środków unijnych dla naszej
Gminy, jest kobietą, i to wszystko sprawia, że będzie ona hamować wszelkie spory zaistniałe
w Radzie.
Przewodnicząca obrad zapytała Radną Martę Grzesicę, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Marta Grzesica odpowiedziała, że nie wyraża zgody na kandydowanie na
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łazach. Dodała, że miło jej było wysłuchać słów, które padły
z ust Radnego Hoffmana, gdyż nigdy nie myślała, że takie słowa mogłyby wypłynąć z jego ust,
niemniej jest jej bardzo miło z tego powodu i za te słowa bardzo mu dziękuje.
Następnie Radna Marta Grzesica zgłosiła kandydaturę Radnego Macieja Kubiczka na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach, powiedział,że w poprzedniej kadencji, gdy jego osoba
proponowana była na Przewodniczącego Rady miała wiele pytań do niego i wątpliwości.
Zastanawiała się, czy tak młody człowiek poradzi sobie z obowiązkami wynikającymi z pełnienia
tej funkcji. Jednak czteroletnia kadencja dowiodła, że jest osobą odpowiednią na to stanowisko
i w związku z tym zgłasza jego kandydaturę na Przewodniczącego Rady.
Radny Maciej Kubiczek – wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady.
Przewodnicząca obrad Maria
na Przewodniczącego Rady.

Stempel

zapytała,

czy

są

kolejne

kandydatury

Kolejnych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad poprosiła kandydata na Przewodniczącego Rady Macieja Kubiczka
o prezentację.
Radny Maciej Kubiczek - podziękował Radnej Grzesicy za zgłoszenie jego kandydatury,
powiedział, że nieskromnym z jego strony byłoby powiedzieć, iż pomimo tego, że był
niedoświadczonym Radnym sprawdził się jako Przewodniczący Rady w poprzedniej kadencji.
Dodał, że starał się dobrze pełnić powierzoną mu funkcję, mimo pewnych potknięć. Stwierdził, iż
obecnie będzie ubiegał się o tak zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady. Obecna kadencja
będzie kontynuacją obranych celów i zamierzeń, które spowodują, aby nam wszystkim żyło się
lepiej w naszej Gminie, w naszej Małej Ojczyźnie.
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Przewodnicząca obrad – Maria Stempel poinformowała, że skoro nie ma już więcej kandydatów
na Przewodniczącego Rady to zgłasza wniosek o zamknięcie listy kandydatów i w związku z tym
zarządziła głosowanie w sprawie zamknięcia listy.
W głosowaniu brało udział 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 głos przeciwny ) przyjęła
wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Przewodnicząca obrad Radna Maria Stempel – ogłosiła, iż na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łazach został zgłoszony 1 kandydat - Radny Maciej Kubiczek.
Następnie zapytała Radnych, czy mają zapytania do kandydata na Przewodniczącego Rady.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że reprezentuje grupę Radnych, która w poprzedniej
kadencji składała wiele krytycznych postulatów i uwag co do pracy obecnego kandydata na
Przewodniczącego. Stwierdził, że obecnie sytuacja nie zmieniła się powtarzają się błędy, czego
przykładem jest panujący tutaj bałagan, brak na sali obowiązującego Regulaminu Pracy Rady,
niedopilnowanie Przewodniczącego Rady, aby w wykazie znalazło się jego nazwisko. To wszystko
powoduje, że wybór Pana Macieja Kubiczka na Przewodniczącego Rady jest nieporozumieniem
i nie podziela zdania Radnej Marty Grzesicy. Dodał, że w ubiegłym roku na nadzwyczajnej sesji
RM zgłoszonych zostało wiele krytycznych postulatów pod adresem Pana Macieja Kubiczka jako
ówczesnego Przewodniczącego Rady i stwierdził, że postulaty te są nadal aktualne. Zapytał
Radnego Macieja Kubiczka, czy jest pewny, że chce pełnić funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łazach, jako organu stanowiącego i kontrolnego wobec Burmistrza. Dodał, że funkcja
ta, poszerzona o reprezentowanie Gminy nie jest funkcją najważniejszą. Zapytał Radnego Macieja
Kubiczka jak rozumie tą funkcję i jakie ma zamiary aby odpowiednio realizowań pełnienie
tej funkcji.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że kandydowanie Radnego Macieja Kubiczka
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach jest nie do przyjęcia, gdyż powtórzy się sytuacja
z ubiegłej kadencji. Dodał, że bardzo lubi Pana Kubiczka jako człowieka, jednak jego zdaniem nie
nadaje się na Przewodniczącego Rady. Zwrócił się do Pani Marty Grzesicy, aby jeszcze raz
zastanowiła się nad kandydowaniem na Przewodniczącą Rady.
Radny Zenon Głąb – zapytał Przewodniczącego Rady, czy w poprzedniej kadencji posiadał
wiedzę, iż 3 radnych zostało skazanych.
Radny Maciej Kubiczek – powiedział, że nie będzie zabierał głosu co do wypowiedzi Radnego
Hoffmana, gdyż to nie było pytanie. Radnemu Władysławowi Nowakowi odpowiedział, że Radny
prowadząc długoletnią służbę na rzecz Gminy powinien znać zapisy Regulaminu Pracy Rady.
Dodał, że przekazanie Statutu i ustawy o samorządzie gminnym było jego dobrą wolą. Co do
funkcji kontrolnej to Radny Nowak na koniec kadencji sam stwierdził, że praca Komisji Rewizyjnej
była bardzo dobra, a przecież to właśnie Komisja Rewizyjna pełni rolę stanowiącą i kontrolną.
21 listopada 2010 roku odbyły się wybory i to właśnie wyborcy ocenili nas, Radnych Kadencji
2006 – 2010, wybierając nas na kolejną kadencję. Więc nie można mówić, że poprzednia Rada to
atrapa.
Radnemu Głąbowi odpowiedział, że nie miał wiedzy, iż 3 Radnych w poprzedniej kadencji było
skazanych.
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Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej celem wybory
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Radny Leszek Bogłowski - zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety Petryka, która wyraziła zgodę
na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Marta Grzesica – zgłosiła kandydaturę Radnego Marcina Wałcerza, który wyraził zgodę
na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Marcin Wałcerz zgłosił kandydaturę Radnego Stefana Kubasika, który wyraził zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca obrad zamknęła listę kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) zatwierdziła skład Komisji
Skrutacyjnej:
– Radna Petryka Elżbieta
– Radny Marcin Wałcerz
– Radny Stefan Kubasik
Mecenas – Sławomir Kania – przedstawił Radnym zasady przeprowadzenia głosowania i sposób
skreślenia kart do głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a wyczytywani kolejno Radni
podchodzili do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej oddawali swoje głosy wrzucając karty
do głosowania do urny.
Po oddaniu przez Radnych głosów Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia wyników
głosowania tajnego i sporządziła protokół
z obliczenia głosów oddanych w wyborach
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
– Marcin Wałcerz odczytał protokół
z przeprowadzonego głosowania i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łazach został
wybrany Radny Maciej Kubiczek, który uzyskał 11 ważnych głosów.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – otrzymał gratulacje od Burmistrza Łaz, Radnych,
Sołtysów oraz pozostałych osób uczestniczących w Sesji RM.
Rada Miejska w Łazach w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego podjęła Uchwałę
Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Następnie Przewodnicząca obrad – Radna Maria Stempel – przekazała dalsze Przewodnictwo
obrad Radnemu Maciejowi Kubiczkowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łazach.
Do punktu nr 8.
Sławomir Kania – Mecenas – przedstawił Radnym Regulamin wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Łazach. Powiedział, w naszej Radzie dokonujemy wyboru dwóch
Wiceprzewodniczących Rady i że należy przeprowadzić dwa odrębne głosowania tajne.
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Radny Władysław Nowak - zgłosił wniosek formalny, aby przeprowadzić 1 głosowanie tajne
celem wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady.
Mecenas Sławomir Kania – powiedział, że nie ma przeciwskazań, aby dokonać wyboru w taki
sposób. Powiedział, że Wiceprzewodniczącymi Rady zostaną wybrani ci kandydaci, którzy
uzyskają kolejno największą ilość głosów.
Przedstawił zasady głosowania tajnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek - zwrócił się do Radnych
o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
- Radna Anna Staniaszek - zgłosiła kandydaturę Radnej Marty Grzesicy, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.

- Radny Marcin Wałcerz - zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Bogłowskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.

- Radny Zenon Głąb - zgłosił kandydaturę Radnego Władysława Nowaka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Radny Marcin Wałcerz - zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący Rady - Maciej Kubeczek- poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 1 5 głosów za ) przyjęła wniosek o zamknięcie listy kandydatów
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach.

Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach zgłoszeni zostali:
–
–
–
–

Radna Marta Grzesica
Radny Leszek Bogłowski
Radny Władysław Nowak

Radna Marta Grzesica – zgłosiła wniosek formalny, aby do przeprowadzenia głosowania tajnego celem
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach pozostawić dotychczasowy skład Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej Marty
Grzesicy.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (15 głosów) za przyjęła wniosek
pozostawienia dotychczasowego Składu Komisji Skrutacyjnej w osobach:

–
–
–

formalny w sprawie

Radna Elżbieta Petryka
Radny Marcin Wałcerz
Radny Stefan Kubasik
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Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a wyczytywani kolejno Radni
podchodzili do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej oddawali swoje głosy wrzucając karty
do głosowania do urny.
Po oddaniu przez Radnych głosów Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia wyników
głosowania tajnego i sporządziła protokół
z obliczenia głosów oddanych w wyborach
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Marcin Wałcerz odczytał protokół
z przeprowadzonego głosowania i stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Łazach
zostali wybrani:
– Radna Marta Grzesica, która uzyskała 12 ważnych głosów
– Radny Leszek Bogłowski, który uzyskał 11 ważnych głosów.
Wiceprzewodniczący Rady otrzymali gratulacje z tytuły wyboru od Burmistrza Łaz, Radnych oraz
osób uczestniczących w Sesji RM.
Rada Miejska w Łazach w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego podjęła Uchwałę
Nr I/2/10 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach.

Do punktu nr 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach Maciej Kubiczek poinformował Radnych, że w dniu
dzisiejszym, po 15 minutowej przerwie od zakończenia Sesji Rady odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady.
Dodał, że zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łazach wraz z porządkiem
obrad otrzymają Radni podczas przerwy między obradami.
Dodał również, iż informacja o zwołaniu nadzwyczajnej sesji zostanie niezwłocznie podana do publicznej
wiadomości.

Wobec wyczerpania porządku obrad Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Łazach kadencji
2010 – 2014 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek o godz. 16.45
zamknął sesję.

Na tym Sesję zakończono.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Protokół sporządziła: Małgorzata Jurkin,Teresa Kurzacz
/-/ Maciej Kubiczek
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