PROTOKÓŁ NR I/02
z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 19
listopada 2002 r. w Sali Rajców – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem
radnego seniora Stanisława Andrusieczko oraz radnego Stanisława
Małkowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Sesję rozpoczęto o godz. 14.00
Sesję zakończono o godz. 17.20
Ustawowy skład Rady – 21 radnych
Obecnych wg listy obecności było 20 radnych
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jan Cołokidzi

- Przewodniczący Rady Powiatu
Bolesławieckiego
2. Janina Urszula Piestrak-Babijczuk - Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Bolesławieckiego
3. Krzysztof Konopka
- Starosta Bolesławiecki
4. Cezary Przybylski
- Wicestarosta
Bolesławieckiego
5. Ustępujący Zarząd Miasta III kadencji na czele z Prezydentem Miasta
Panem Józefem Burniakiem
6. Piotr Roman
- Prezydent Miasta - Elekt
7. Kazimierz Sas
- Przewodniczący Rady Miejskiej
III kadencji
8. Barbara Jabłońska-Garbacz
- Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej w Bolesławcu
9. Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
10. Przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej i goście I sesji
11.Prasa i Telewizja Lokalna „Azart-Sat” w Bolesławcu
(Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2)
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Ad.1. Uroczyste otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie
quorum.
Po odegraniu Hymnu Narodowego radny senior p. Stanisław
Andrusieczko dokonał uroczystego otwarcia I inauguracyjnej sesji Rady
Miejskiej IV kadencji w Bolesławcu, przy czym na podstawie listy obecności
stwierdził ustawowo wymagane quorum oraz powitał radnych i zaproszonych
gości, a następnie poinformował, że inauguracyjną sesję otwiera na podstawie
art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym oraz § 14 ust. 5 pkt 3 Statutu
miasta Bolesławiec, jako najstarszy wiekiem radny.
Dodał, że dzień 27 października br. przejdzie do historii Rzeczypospolitej
Polskiej jako dzień czwartych w powojennej Polsce wolnych, demokratycznych
i niezależnych wyborów samorządowych. W dniu tym społeczeństwo
bolesławieckie powierzyło sprawowanie mandatu radnego 21 obywatelom
miasta.
Ad.2. Ślubowanie radnych.
Radny senior Stanisław Andrusieczko poinformował, że zgodnie z
artykułem 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.
Poinformował on również Wysoką Radę, że Prezydent Miasta - Elekt p.
Piotr Roman, który jednocześnie został wybrany na radnego Rady Miejskiej, w
dniu 18 listopada 2002 r. dokonał pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego.
W związku z tym - stosownie do informacji Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 13.XI.br. - nie może on składać ślubowania radnego.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Piotra Romana zostanie zreferowany w dalszej części sesji przez
Przewodniczącego Rady, wybranego na sesji - przed ślubowaniem Prezydenta
Miasta - Elekta.
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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Następnie kolejno wyczytani radni powstawali, wypowiadając słowo
„Ślubuję”. Radni wybrani z listy „Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej”
oraz „Ziemi Bolesławieckiej -2006” do słowa „Ślubuję” dodawali słowa „Tak
mi dopomóż Bóg”.
Nazwiska i imiona radnych odczytywał najmłodszy wiekiem radny p.
Krzysztof Pieszko.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich wyczytywanych radnych radny Senior stwierdził, że wszyscy radni obecni na sesji dokonali obowiązku
złożenia ślubowania i od tej chwili Rada Miejska jest uprawniona do
podejmowania uchwał oraz do wykonywania upraawnień i zadań
przewidzianych prawem.
Życzył on wszystkim radnym należytego wypełniania złożonego
ślubowania wobec swoich wyborców i Rzeczypospolitej Polskiej.
Ad.3. Uchwalenie porządku obrad I sesji.
Radny Senior Stanisław Andrusieczko zaproponował przyjęcie porządku
obrad zaproponowanego radnym w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.
1) radny Eugeniusz Kowalski wystąpił z wnioskiem, aby punkt 5 porządku
obrad, tj. „Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej” otrzymał
brzmienie „Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”.
2) radny Jan Paździora wystąpił z wnioskiem przeciwnym, uzasadniając go
faktem, iż obowiązuje nadal statut miasta Bolesławiec, który przewiduje
wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Dodał on również, że
Klub radnych SLD nie zamierza wysuwać kandydatury na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie radny senior poddał pod głosowanie wniosek radnego
Eugeniusz Kowalskiego.
Rada Miejska większością głosów, tj. 12 głosami „za” przy 7 głosach
„przeciw” (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) przyjęła wniosek radnego
Eugeniusza Kowalskiego o zmianę treści punktu 5. projektu porządku na
brzmienie „Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”.
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Porządek obrad, wraz z poprawką, został uchwalony większością głosów,
tj. 13 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących się”, w następującym
brzmieniu:
1. Uroczyste otwarcie sesji przez radnego seniora.
2. Ślubowanie radnych.
3. Uchwalenie porządku obrad I sesji.
4. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Ślubowanie - wybranego w dniu 10.11.2002 r. - Prezydenta Miasta
Bolesławiec.
7. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przebieg obrad:

Ad.4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Po zapoznaniu Rady przez radnego seniora z zasadami wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej, przystąpiono do zgłaszania kandydatów na
w/w funkcję.
Radny Krzysztof Pieszko - w imieniu Klubu Radnych Ziemi Bolesławieckiej
2006 oraz Klubu Radnych Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej - zgłosił
na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej kandydaturę radnego
Stanisława Małkowskiego.
Uzasadnienie popierające kandydaturę w załączeniu- zał. nr 3

Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej wyraził zgodę
na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Radny senior stwierdził, że lista kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miejskiej została zamknięta.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 20 głosami „za” postanowiła zamknąć listę
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Następnie poinformował, że stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym - wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje się
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego
składu Rady, w głosowaniu tajnym.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania § 53 regulaminu Rady
Miejskiej przewiduje wybranie z grona Rady Komisji Skrutacyjnej.
Na członków w/w Komisji zgłoszono następujących radnych:
1. Eugeniusza Kowalskiego
2. Andrzeja Żuka
3. Zdzisława Abramowicza

- zgłosił radny Jan Jasiukiewicz
- zgłosił Krzysztof Pieszko
- zgłosił Krzysztof Pieszko

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Lista kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej została zamknięta.
Rada Miejska większością głosów, tj. 19 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” powołała Komisje Skrutacyjną w zaproponowanym wyżej
składzie, upoważniając na podstawie § 53 ust. 3 regulaminu Rady Miejskiej, do
wyłonienia przez Komisję ze swego składu Przewodniczącego.
Następnie radny senior, stosownie do § 53 Regulaminu Rady Miejskiej,
zaproponował Radzie następujący sposób głosowania tajnego na
Przewodniczącego Rady Miejskiej:
1. Radni głosują za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią
Rady Miejskiej.
2. Oprócz nazwiska i imienia kandydata karta do głosowania zawierać
będzie następujące oznaczenia:
1.  ٱjestem „za”
2.  ٱjestem „przeciw”
3. „ ٱwstrzymuję 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. Wybranym zostaje kandydat, jeżeli uzyska bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów.
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Rada Miejska większością głosów, tj. 19 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” przyjęła zaproponowany sposób głosowania.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, jednocześnie radny Senior
zarządził 20 minut przerwy w obradach.
Wznawiając obrady radny senior ponownie stwierdził wymagane quorum
oraz ponownie objaśnił sposób głosowania na Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i
przystąpiła do ustalania wyników głosowania.
Na czas ustalenia wyników głosowania radny senior zarządził 15
minutową przerwę w obradach.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej na salę, radny senior wznowił obrady
udzielając głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej - radnemu
Zdzisławowi Abramowiczowi.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Zdzisław Abramowicz
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolesławcu, ogłaszając wyniki głosowania
i stwierdzając, że bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (13
głosów „za” przy 7 głosach „przeciw”) na Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Bolesławcu wybrany został radny Stanisław Małkowski.
PROTOKÓŁ TAJNEGO GŁOSOWANIA - zał. nr 4

Jednocześnie radny senior stwierdził podjęcie przez Radę Miejską
uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej, którą następnie
odczytał.
UCHWAŁA NR I/1/02 - zał. nr 5
Radny senior poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o objęcie
dalszego przewodnictwa obrad sesji.
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Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował radnemu seniorowi za
sprawne prowadzenie I części obrad sesji.
Nowowybrany Przewodniczący Rady Miejskiej radny Stanisław
Małkowski przyjął gratulacje i życzenia, a następnie powiedział, że wyraża wolę
i przekonanie, że będzie Przewodniczącym całej Rady i prowadził Radę dla
pomyślności miasta Bolesławiec i wszystkich jego mieszkańców. Przyrzekł, że
będzie sumiennie i rzetelnie wykonywał swoje obowiązki. Dodał, że wierzy, iż
będzie bezstronny w rozstrzyganiu wielu spraw i liczy na współpracę całej
Rady.
Ad. 5. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący poinformował, że zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad - Rada Miejska na sesji powinna dokonać wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Uzasadnił również powód wyboru tylko jednego wiceprzewodniczącego.
- nastąpiła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym i intencją ustawodawcy
było „odchudzenie” aparatu samorządowego. Liczba radnych stopniała do 21 i
w związku z powyższym uważamy, że również zbyteczna jest ilość dwóch
wiceprzewodniczących. Ustawa przewiduje, że wiceprzewodniczących może
być w liczbie od 1 do 3. Jest to pierwszy gest ze strony Rady wobec
społeczeństwa miasta i chcemy pieniędzmi społecznymi, z podatków
mieszkańców, skrupulatnie gospodarować i przeznaczać na niezbędne, ważne
potrzeby, które piętrzą się z dnia na dzień.
Poinformował, że jest to efekt rozmów koalicyjnych „Ziemi
Bolesławieckiej 2006” oraz „Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej”.
Poinformował, że zgodnie z § 14 ust. 2 statutu miasta Bolesławiec, Rada
wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego Rady - bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym.
1) Radny Józef Pokładek zgłosił kandydaturę radnego Jana Jasiukiewicza wraz z
uzasadnieniem (zał. nr 6).
Radny Jan Jasiukiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
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Wobec braku dalszych kandydatur - Przewodniczący Rady zaproponował
przegłosowanie zamknięcia listy.
Rada Miejska większością głosów, tj. 13 głosami „za” przy 7 głosach
„wstrzymujących się” postanowiła zamknąć listę kandydatów na
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący poinformował, że stosownie do przepisu art.
19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - Rada Miejska wybiera ze swego
grona wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania związanego z wyborem
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przewodniczący zaproponował, aby
Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym składzie, co do wyboru
Przewodniczącego Rady.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Rada większością głosów, tj.
14 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” powołała Komisję
Skrutacyjną w następującym składzie:
1. Zdzisław Abramowicz - Przewodniczący Komisji
2. Eugeniusz Kowalski
3. Andrzej Żuk
Radny Józef Burniak - chciałbym wygłosić oświadczenie. Na początku tej
sesji złożyliśmy ślubowanie, że będziemy przestrzegać m.in. prawa. Za chwilę
większością głosów złamiemy je. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że
wiceprzewodniczących Rady wybiera się od 1 do 3, ale mamy naszą małą
konstytucję. Jest nią statut miasta Bolesławiec. W tym statucie jest zapisane, że
m.in. organami Rady Miejskiej Bolesławiec - jest dwóch wiceprzewodniczących
Rady i niezależnie od intencji, jakimi kierowano się ustalając, że dzisiaj
wybieramy jednego wiceprzewodniczącego Rady, to tak naprawdę, już na
pierwszej sesji, to prawo zostało złamane. Upominaliśmy się, ustami radnego
Jana Paździory, o wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady, tylko dlatego,
żeby dochować zasad, które zostały w tym statucie zapisane. Gdybyśmy poszli
tym tokiem rozumowania, to dzisiaj powinniśmy wybrać dwóch
wiceprzewodniczących Rady, a kiedy statut zostałby zmieniony, osoba wybrana
złożyłaby rezygnację. Muszę złożyć ubolewanie związane z faktem, ze już na
pierwszej sesji złamaliśmy naszą małą konstytucję, jaką jest statut miasta
Bolesławiec.
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Następnie Przewodniczący Rady zapoznał Radę z zasadami głosowania
przy wyborze wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
Stosownie do § 53 Regulaminu Rady Miejskiej zaproponował, by Rada
ustaliła następujący sposób głosowania:
1. Radni głosują za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią
Rady Miejskiej.
2. Oprócz nazwiska i imienia kandydata karta do głosowania zawierać
będzie następujące oznaczenia:
1.  ٱjestem „za”
2.  ٱjestem „przeciw”
3. „ ٱwstrzymuję 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. Wybranym zostaje kandydat, jeżeli uzyska bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska powyższy sposób
głosowania przyjęła.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę w
obradach, potrzebną do przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do
głosowania.
Po przerwie i wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przeprowadziła
tajne głosowanie na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady ponownie
stwierdził wymagane quorum.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników
głosowania.
Na czas ustalania wyników wyborów - Przewodniczący Rady zarządził
stosowną przerwę.
Po wznowieniu obrad - Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który ogłosił wyniki głosowania
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stwierdzając, że bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (12 głosów
„za” przy 7 głosach „przeciw”) na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został
wybrany radny Jan Jasiukiewicz.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska
dokonała wyboru wiceprzewodniczącego Rady - radnego Jana Jasiukiewicza.
Nadto stwierdził podjęcie przez Radę Miejską uchwały o wyborze
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolesławcu.
UCHWAŁA NR I/2/02 - zał. nr 7
wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej

Następnie
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
pogratulował
Wiceprzewodniczącemu wyboru i poprosił o zajęcie miejsca w Prezydium sesji.
Głos zabrał nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który
podziękował za wybór i przyrzekł, że będzie służył Przewodniczącemu Rady
Miejskiej całym swoim doświadczeniem, które zdobył przez wszystkie lata
pracy w samorządzie dla dobra całej Rady i mieszkańców miasta Bolesławiec.
Następnie radny Jan Paździora nawiązał do zapisów art. 3 pkt 1 ustawy o
samorządzie gminnym, który mówi, że o ustroju gminy stanowi jej statut.
Przytoczył również § 14 statutu miasta Bolesławiec, dot. wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
- Pan Przewodniczący, jako historyk, nie powinien dopuścić do stosowania
zdyskredytowanej w przeszłości praktyki, tzn. „bierz prawa ze swojego
nadania”,
- proponuję przerwę w sesji, aby kluby koalicyjne, które tworzą większość w
naszej Radzie przeanalizowały, aby nie dopuścić do ślubowania Prezydenta z
wadą prawną.
Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał również do obowiązującego
obecnie statutu i zapisu, który mówi, że ustawowy skład Rady wynosi 32
radnych. Dodał, że tak naprawdę to na dzień dzisiejszy Rada nie ma statutu.
- w związku z powyższym wprowadzając do porządku obrad wybór jednego
wiceprzewodniczącego Rady i przegłosowując ten porządek, uważamy, że
zawrócić biegu nie można. Problem tkwi również w tym, że Rada o
wszystkich sprawach dot. ustroju decyduje większością głosów. Chcemy
dzisiaj powołać Komisję Statutową i w przyspieszonym trybie, w przeciągu
tygodnia, Komisja opracuje projekt statutu i przedłoży Radzie.
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Rada Miejska 7 głosami „za” przy 13 głosach „przeciw” nie przyjęła
wniosku radnego Jana Paździory o ogłoszenie przerwy w obradach, celem
spotkania się klubów koalicyjnych.
W dalszej dyskusji udział wzięli:
1) radny Jan Paździora - Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że
ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż jest 21 radnych, ale zapomniał
Pan dodać, że akt prawny wyższego rzędu ma przewagę nad aktem prawnym
niższego rzędu i to ustawa zmniejszyła ilość radnych, natomiast ustawa ta nie
określa mniejszą ilości organów wewnętrznych Rady. W tym zakresie statut
jest nadal obowiązujący. Proszę o komentarz Radcy Prawnego w tej sprawie.
2) radny Jan Jasiukiewicz - w 1990 r. Państwo nie baliście się, że łamaliście
przepisy niezgodnie ze statutem. Przypomni Pan sobie wybór
Przewodniczącego - i Pan osobiście za to odpowiada. Wtedy jakoś obawy nie
było. Po drugie Pan nadmienia o akcie prawnym wyższego rzędu (ustawa) i
właśnie ta ustawa mówi, że w Bolesławcu mamy 21 radnych, a nie 32 oraz to,
że możne być od 1 do 3 wiceprzewodniczących Rady. O tym mówi ustawa a
nie statut.
3) Radca Prawny Tadeusz Grzesik wyjaśnił gradację aktów prawnych
funkcjonujących w polskim prawie. Następnie cytując przepisy art. 19 ustawy
o samorządzie gminnym oraz § 14 statutu miasta Bolesławiec, przytaczane już
we wcześniejszych wypowiedziach, powiedział, że trudno mu wyrazić w
obecnej chwili opinię prawną w tym temacie, ponieważ nie ma możliwości
konsultacji w powyższej sprawie. Dodał, że jest to przekroczenie statutu,
aczkolwiek nie można twierdzić, że przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rady zostali wybrani nieważnie.
- statut nie mówi, jakie są skutki nie wybrania drugiego wiceprzewodniczącego
Rady na obecnej sesji.
4) radny Józef Burniak - mamy taką sytuację, że zamiast dyskutować
merytorycznie, uciekamy się do wycieczek osobistych. Proponuję, abyśmy
odeszli od tego, co było w 1999 r. - skoro my, jako lewa strona łamaliśmy
prawo, to wy zróbcie wszystko, żebyście tego prawa nie łamali. Nam chodzi o
to, abyśmy jasno i wyraźnie przestrzegali naszej małej konstytucji, jaką jest
statut miasta Bolesławiec. My nie kwestionujemy ani wyboru
przewodniczącego ani wiceprzewodniczącego Rady, wręcz odwrotnie, ale
wnosimy o jedną rzecz, abyśmy już na pierwszej sesji nie łamali prawa
miejscowego. Nie wybranie drugiego wiceprzewodniczącego Rady jest
ewidentnym złamaniem tego prawa.
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję na
powyższy temat.

Ad.6. Ślubowanie - wybranego w dniu 10.XI.2002 r. - Prezydenta Miasta.
Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Prezydenta - Elekta,
Przewodniczący Rady Miejskiej - radny Stanisław Małkowski zaproponował
podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra
Romana w okręgu wyborczym nr 4.
Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali w dniu sesji, przy liście
obecności i został on sygnowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
wybranego na obecnej sesji.
Rada Miejska jednogłośnie, tj. 20 głosami „za” uchwaliła projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Romana w okręgu
wyborczym nr 4.
UCHWAŁA NR I/3/02 - zał. nr 8
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Miejska
Komisja Wyborcza w Bolesławcu stwierdziła, a Komisarz Wojewódzki we
Wrocławiu obwieścił, że w ponownym głosowaniu - na stanowisko Prezydenta
Miasta Bolesławiec - wybrany został Pan Piotr Roman, któremu w imieniu Rady
Miejskiej serdecznie pogratulował.
Poinformował on również, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie
gminnym - objęcie obowiązków przez Prezydenta Miasta następuje z chwilą
złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania następującej treści:
„Obejmując urząd Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż
Bóg”.
W dalszej części Prezydent - Elekt złożył wobec Rady ślubowanie według
przewidzianej roty.
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Prezydent Miasta p. Piotr
Roman dokonał obowiązku złożenia ślubowania i z tą chwilą objął obowiązki
Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Wysoką Radę, że
stosownie do przepisu art. 100 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta - z chwilą objęcia obowiązków przez Prezydenta
Miasta - przestał pełnić funkcję organu wykonawczego gminy miejskiej Zarząd Miasta w dotychczasowym składzie, któremu wyraził podziękowanie za
pracę w ubiegłej kadencji.
Na zakończenie Prezydent Miasta Pan Piotr Roman wygłosił expose (zał.
nr 4).
Ad. 7. Sprawy organizacyjne i bieżące.
7.1. Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w
Bolesławcu - przed sesją przy liście obecności.
Rada Miejska, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej
jednogłośnie, tj. 20 głosami „za” postanowiła wprowadzić zmianę do
uchwalonego porządku obrad i dodać ppkt. 7.1. Powołanie Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na
członków Komisji Statutowej, proponując, aby Komisja Statutowa
przewidywała 3 osobowy skład.
Rada Miejska większością głosów, tj. 13 głosami „za” przy 7 głosach
„wstrzymujących się” podjęła wniosek Przewodniczącego Rady i uchwaliła, że
Komisja Statutowa będzie działała w 3-osobowym składzie.
Radny Józef Pokładek zgłosił kandydaturę wiceprzewodniczącego Rady
Jana Jasiukiewicza.
Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę na kandydowanie.
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Radny Krzysztof
Prabuckiego.
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kandydaturę
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Radny Hubert Prabucki wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Józef Pokładek zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Czeczutkę.
Radny Andrzej Czeczutka wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada Miejska większością głosów, tj. 13 głosami „za” przy 7 głosach
„wstrzymujących się” zamknęła listę kandydatów na członków Komisji
Statutowej.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada
Miejska wybiera Przewodniczącego Komisji Statutowej na wniosek samej
Komisji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę, w
trakcie której zaproponowani kandydaci na członków Komisji Statutowej
przedstawią kandydata na Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Po przerwie radny Hubert Prabucki, w imieniu Komisji Statutowej
wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej o wybór na Przewodniczącego Komisji
Statutowej radnego Jana Jasiukiewicza.
Rada Miejska, większością głosów, tj. 12 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się” wybrała na Przewodniczącego
Komisji Statutowej radnego Jana Jasiukiewicza.
Radny Jan Paździora wystąpił z wnioskiem, aby nie opracowywać
nowego statutu miasta Bolesławiec, tylko dokonać kodyfikacji już istniejącego.
Radca Prawny Urzędu Miasta zaproponował pozostawić dotychczasowy
zapis projektu uchwały, mówiący o tym, że zadaniem Komisji jest opracowanie
nowego statutu miasta Bolesławiec, ponieważ dopiero w czasie pracy Komisji
Statutowej okaże się, na ile konieczna będzie tylko zmiana obecnego statutu, a
na ile konieczne będzie opracowanie go od początku.
Następnie Rada Miejska, większością głosów, tj. 13 głosami „za” przy 7
głosach „wstrzymujących się” uchwaliła projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bolesławcu
UCHWAŁA NR I/4/02 - zał. nr 9
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7.2. Radny Jan Paździora wystąpił z wnioskiem, aby Przewodniczący Rady
Miejskiej zwoływał sesje na wtorki, jak to było dotychczas.
Prezydent Miasta Piotr Roman wystąpił z wnioskiem, aby dniem tym była
środa, ponieważ jest to najbardziej optymalny dzień tygodnia, który pozwoli na
przygotowanie niezbędnych materiałów na sesję oraz ewentualne poprawki.
Rada Miejska nie podjęła wniosku radnego Jana Paździory, aby sesje
odbywały się we wtorki. „Za” wnioskiem głosowało 7 radnych, przy 12 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Następnie Rada Miejska przegłosowała wniosek Prezydenta Miasta, o to,
aby sesje zwoływane były zawsze na środę. Rada Miejska podjęła powyższy
wniosek. „Za” wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 6 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się”.
7.3. Ogłoszenia i komunikaty.
7.3.1. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Klubu Radnych SLD z
dnia 19 listopada 2002 r. informujące, że powstał Klub Radnych SLD (zał.
nr 10).
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
7.3.2. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 24 listopada
2002 r. (niedziela) w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
odbędzie się msza w intencji radnych Rady Miejskiej oraz radnych Rady
Powiatu Bolesławieckiego.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
7.3.3. Wystąpienie Pana Gołębiowskiego - przedstawiciela Wojewody
Dolnośląskiego, który odczytał list w jego imieniu.
Rada Miejska przyjęła powyższe do wiadomości.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Bolesławcu.
Protokołowała:
Joanna Pawłowska
JP/JP
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