PROTOKÓŁ NR I/06
I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 27 listopada
2006 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem
Radnego Seniora Stanisława Andrusieczko oraz radnej Janiny Urszuli
Piestrak – Babijczuk – Przewodniczącej Rady Miasta.
Sesję rozpoczęto o godz. 14.00
Sesję zakończono o godz. 17.50
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 20 radnych
Ponadto w sesji udział wzięli:
Piotr Roman
2. Kazimiera Popławska
3. Mirosława Mitek
4. Tadeusz Grzesik
5. Stanisław Małkowski

- Prezydent Miasta - Elekt
- Z-ca Prezydenta Miasta
- Skarbnik Miasta
- Radca Prawny Urzędu Miasta
- Przewodniczący Rady Miasta IV
kadencji
6. Jan Paździora
- Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej w Bolesławcu
7. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu
1. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej, organizacji społecznych
i politycznych oraz goście I sesji
2. Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu
1.

(Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2)

Przebieg sesji:
Ad 1. Uroczyste otwarcie sesji przez Radnego Seniora.
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Po odegraniu hymnu narodowego Radny Senior Stanisław Andrusieczko
dokonał uroczystego otwarcia I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Bolesławiec
V kadencji oraz powitał osoby wybrane na radnych Rady Miasta Bolesławiec
i zaproszonych gości. Następnie Radny Senior poinformował, że sesję
inauguracyjną otwiera na podstawie art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu Miasta Bolesławiec, jako najstarszy
wiekiem radny.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec IV
kadencji, p. Stanisław Małkowski, gratulując wyboru na radnych oraz życząc
sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.
Ad 2. Wystąpienie Przewodniczącego
w Bolesławcu.

Miejskiej

Komisji

Wyborczej

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu, p. Jan
Paździora wręczył zaświadczenia Prezydentowi Miasta – Elektowi, p. Piotrowi
Romanowi oraz radnym Rady Miasta Bolesławiec V kadencji.
Radny Senior Stanisław Andrusieczko poinformował, że Prezydent
Miasta – Elekt, p. Piotr Roman, który jednocześnie został wybrany na radnego
Rady Miasta, w dniu sesji, tj. 27 listopada 2006 r., dokonał pisemnego
zrzeczenia się mandatu radnego. W związku z tym nie będzie on składać
ślubowania radnego.
pismo dot. zrzeczenia się mandatu – zał. nr 3
Ad 3. Ślubowanie radnych i stwierdzenie quorum.
Radny Senior Stanisław Andrusieczko poinformował, że zgodnie z art.
23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Radny Senior odczytał rotę ślubowania 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”.
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Nazwiska i imiona radnych wyczytywał najmłodszy wiekiem radny,
p. Dominik Chodyra.
Następnie kolejno wyczytani radni powstawali, wypowiadając słowo
„Ślubuję”. Niektórzy z radnych do słowa „Ślubuję” dodawali słowa „Tak mi
dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich wyczytanych radnych Radny
Senior stwierdził, że 20 radnych obecnych na sesji dokonało obowiązku
złożenia ślubowania. Następnie stwierdził wymagane quorum oraz
poinformował, że od tej chwili Rada Miasta jest uprawniona do podejmowania
uchwał oraz do wykonywania uprawnień i zadań przewidzianych prawem.
Radny Senior życzył wszystkim radnym należytego wypełniania
złożonego ślubowania wobec swoich wyborców i Rzeczypospolitej Polskiej.
Ad 4. Uchwalenie porządku obrad I sesji.
Ustalony porządek obrad I sesji radni otrzymali w zawiadomieniach,
w terminie statutowym.
Radny Senior Stanisław Andrusieczko stwierdził, że Rada Miasta przyjęła
porządek obrad I sesji w następującym brzmieniu:
1. Uroczyste otwarcie sesji przez Radnego Seniora.
1. Wystąpienie
Przewodniczącego
Miejskiej
Komisji
Wyborczej
w Bolesławcu.
2. Ślubowanie radnych i stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad I sesji.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
6. Sprawy organizacyjne i bieżące.
Ad 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
Radny Senior poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym Rada Miasta wybiera ze swojego grona
przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił
radnych o zgłaszanie kandydatów na w/w funkcję.

3

Radny Józef Pokładek, w imieniu Klubu Radnych Ziemi Bolesławieckiej
oraz Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miasta kandydaturę radnej Janiny Urszuli Piestrak –
Babijczuk, przedstawiając krótko życiorys radnej.
Radna Janina Urszula Piestrak – Babijczuk wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Wobec powyższego Radny Senior stwierdził, że lista kandydatów na
Przewodniczącego Rady Miasta została zamknięta.
Radny Senior poinformował, że w celu przeprowadzenia tajnego
głosowania związanego z wyborem Przewodniczącego Rady Miasta § 64
Statutu Miasta Bolesławiec przewiduje powołanie z grona Rady Komisji
Skrutacyjnej. Radny Senior zaproponował skład 3-osobowy tejże Komisji.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
1. Jarosława Kowalskiego (zgłoszony przez radnego Józefa Pokładka),
2. Ewę Ołenicz – Bernacką (zgłoszona przez radnego Cezariusza Rudyka),
3. Pawła Dul (zgłoszony przez radnego Krzysztofa Pieszko).
W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Lista kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej została zamknięta.
Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się”, powołała Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym
wyżej składzie.
Radny Senior poinformował, że przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
wyłania Komisja spośród swojego składu.
W dalszej części sesji Radny Senior zaproponował Radzie następujący
sposób głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Miasta:
1. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta.
2. Oprócz nazwiska i imienia kandydata karta do głosowania zawierać
będzie następujące oznaczenia:
 jestem „za”,
 jestem „przeciw”,
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 „wstrzymuję się”.
3. Głosując, należy w odpowiedniej kratce postawić znak „X”.
4. Za nieważny uznany zostanie głos, w którym znaku „x” nie postawiono
w żadnej kratce lub postawiono w więcej niż jednej kratce.
5. Kandydat zostanie wybrany, jeżeli uzyska bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów.
Rada Miasta przyjęła proponowany sposób głosowania.
Radny Senior zarządził 20 minut przerwy, w trakcie której Komisja
Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Wznawiając obrady, Radny Senior ponownie stwierdził wymagane
quorum.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła
i przystąpiła do ustalania wyników głosowania.

tajne

głosowanie

Na czas ustalania wyników głosowania Radny Senior zarządził 15
minutową przerwę w obradach sesji.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej na salę obrad, Radny Senior wznowił
obrady, udzielając głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej – radnej Ewie
Ołenicz – Bernackiej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa Ołenicz – Bernacka
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów
Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec, ogłaszając wyniki głosowania
i stwierdzając, że bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (12
głosów „za”, przy głosach 2 „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się”) na
Przewodniczącą Rady Miasta Bolesławiec wybrana została radna Janina
Urszula Piestrak – Babijczuk.
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA TAJNEGO – zał. nr 4

Jednocześnie Radny Senior stwierdził podjęcie przez Radę Miasta
uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec, którą
następnie odczytał.
UCHWAŁA NR I/1/06 – zał. nr 5
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Radny Senior pogratulował wyboru i poprosił Przewodniczącą Rady
Miasta o zajęcie miejsca w Prezydium oraz objęcie dalszego przewodnictwa
obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
podziękowała Radnemu Seniorowi za sprawne poprowadzenie I części obrad
sesji. Przyjęła gratulacje i życzenia oraz zapewniła o rzetelnym i sumiennym
wykonywaniu swoich obowiązków.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że Rozdział VII Statutu
Miasta Bolesławiec ustala zasady działania klubów radnych. Warunkiem
utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej
3 radnych.
Następnie radni zgłosili powstanie następujących klubów radnych:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Dominik Chodyra,
Leszek Chudzik,
Jan Jasiukiewicz,
Eugeniusz Kowalski,
Jarosław Kowalski,
Janina Urszula Piestrak – Babijczuk,
Józef Pokładek – Przewodniczący.

Klub Radnych Lewica i Demokraci, w składzie:
1.
2.
3.

Stanisław Andrusieczko,
Józef Burniak – Przewodniczący,
Irena Dul.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Czeczutka,
Bogusław Nowak,
Ewa Ołenicz-Bernacka,
Cezariusz Rudyk – Przewodniczący,
Mirosław Sakowski.
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Klub Radnych „Ziemi Bolesławieckiej”, w składzie:
1. Paweł Dul,
2. Janusz Kozioł,
3. Bolesław Nowak,
4. Krzysztof Pieszko – Przewodniczący,
5. Hubert Prabucki.
zgłoszenia klubów radnych – zał. nr 6 - 9
Ad 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że zgodnie z przyjętym
porządkiem
obrad
Rada
Miasta
powinna
dokonać
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Poinformowała, że zgodnie z § 15 Statutu
Miasta Bolesławiec Rada Miasta wybiera jednego wiceprzewodniczącego.
W związku z tym poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów na w/w funkcję.
Radny Krzysztof Pieszko, w imieniu Klubu Radnych Ziemi
Bolesławieckiej oraz Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta kandydaturę radnego
Bolesława Nowaka, przedstawiając w skrócie życiorys radnego.
Radny Bolesław Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że lista
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta została zamknięta.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że zgodnie z art. 19 ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta wybiera ze swojego grona
wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania § 64 Statutu Miasta
Bolesławiec przewiduje powołanie z grona Rady Komisji Skrutacyjnej.
W związku z tym Przewodnicząca Rady Miasta zaproponowała, aby
Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym składzie, co do wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta.
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Rada Miasta większością głosów, tj. 17 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się”, przyjęła propozycję Przewodniczącej Rady Miasta
dotyczącą składu Komisji Skrutacyjnej.
W dalszej części sesji Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula
Piestrak – Babijczuk zaproponowała Radzie następujący sposób głosowania
tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta:
6. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta.
7. Oprócz nazwiska i imienia kandydata karta do głosowania zawierać
będzie następujące oznaczenia:
 jestem „za”,
 jestem „przeciw”,
 „wstrzymuję się”.
8. Głosując, należy w odpowiedniej kratce postawić znak „X”.
9. Za nieważny uznany zostanie głos, w którym znaku „x” nie postawiono
w żadnej kratce lub postawiono w więcej niż jednej kratce.
10.Kandydat zostanie wybrany, jeżeli uzyska bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów.
Rada Miasta przyjęła proponowany sposób głosowania.
Przewodnicząca Rady Miasta zarządziła 10 minut przerwy, w trakcie
której Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Wznawiając obrady, Przewodnicząca Rady Miasta ponownie stwierdziła
wymagane quorum.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła
i przystąpiła do ustalania wyników głosowania.

tajne

głosowanie

Na czas ustalania wyników głosowania Przewodnicząca Rady Miasta
zarządziła 10 minutową przerwę w obradach sesji.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej na salę, Przewodnicząca Rady Miasta
wznowiła obrady, udzielając głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej –
radnej Ewie Ołenicz – Bernackiej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa Ołenicz – Bernacka
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec, ogłaszając wyniki
głosowania i stwierdzając, że bezwzględną większością ważnie oddanych
głosów (18 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym
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się”) na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec wybrany został radny
Bolesław Nowak.
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA TAJNEGO – zał. nr 10

Jednocześnie Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła podjęcie przez
Radę Miasta uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Bolesławiec, którą następnie odczytała.
UCHWAŁA NR I/2/06 – zał. nr 11

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta pogratulowała wyboru i poprosiła
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bolesława Nowaka o zajęcie miejsca
w Prezydium.
W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula
Piestrak – Babijczuk poinformowała, że ponieważ w dniu sesji, tj. 27 listopada
br., na jej ręce wpłynęło pismo Piotra Romana o rezygnacji z mandatu radnego,
przedstawia projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Piotra Romana wybranego w okręgu wyborczym nr 3.
Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali podczas sesji.
Rada Miasta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za”, uchwaliła projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Romana
wybranego w okręgu wyborczym nr 3.
UCHWAŁA NR I/3/06 - zał. nr 12
Ad 7. Sprawy organizacyjne i bieżące.
Przewodnicząca Rady Miasta Janina Urszula Piestrak – Babijczuk
poinformowała, że zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Miasta Bolesławiec Prezydent
Miasta poprzedniej kadencji przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie
o stanie gminy.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Prezydent Miasta Piotr Roman.
sprawozdanie – zał. nr 13
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W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że
radni otrzymali do wypełnienia druki oświadczeń w zwrotnych kopertach i są to:
- oświadczenie majątkowe (2 egzemplarze), które po dokładnym wypełnieniu
należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, czyli do dnia 27
grudnia br. Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć dwie kopie swojego
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok
poprzedni i ewentualnie, jego korektę oraz pisemną informację o sposobie
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia
gminy, w której radny uzyskał mandat, jeśli taka działalność była przez radnego
prowadzona;
- oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli
działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której radny pełni funkcję
(2 egzemplarze), które należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wyboru, tj. do dnia
12 grudnia br.
W przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez małżonka radnego
w trakcie pełnienia funkcji, radny zobowiązany jest do złożenia w/w
oświadczenia w terminie 30 dni od podjęcia działalności. Dotyczy ono także
ewentualnych zmian w zatrudnieniu małżonka oraz zmian zawartych umów
cywilnoprawnych z organami Gminy Miejskiej Bolesławiec, jednostkami
organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi.
Przewodnicząca Rady Miasta zaznaczyła, że zgodnie z art. 190 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw niezłożenie oświadczeń, o których mówiła, powoduje
wygaśnięcie mandatu radnego.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że w dniach
11 lub 12 grudnia 2006 r. zorganizowane będzie szkolenie „Radny jednostki
samorządu terytorialnego” oraz poprosiła wszystkich radnych o udział w tym
szkoleniu.
Poprosiła także radnych o wypełnienie kwestionariuszy radnych oraz
oświadczeń dotyczących rachunków bankowych.
Wyjaśniła radnym, że materiały na sesje będą oni odbierać w Referacie
Organów Gminy Miejskiej (p. 122), po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym. Jednocześnie wersje elektroniczne tych materiałów radni
otrzymywać będą na swoje adresy e-mail założone na serwerze Urzędu Miasta
Bolesławiec.
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Na zakończenie Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że
w związku z koniecznością zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków kolejna sesja Rady Miasta
odbędzie się 4 grudnia br.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta Janina
Urszula Piestrak – Babijczuk zamknęła I inauguracyjną sesję Rady Miasta
Bolesławiec oraz podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział
w sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Urszula Piestrak - Babijczuk

Protokołowała:
Małgorzata Zadora
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