
PROTOKÓŁ Nr I/2014

z I Sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, 

która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. od godziny 1300 do 1430  w sali nr 9 Urzędu

Miejskiego w Wyrzysku

Obecni:

•Radni Rady Miejskiej w Wyrzysku, lista obecności stanowiąca załącznik nr 1,

•Bogusława Jagodzińska – nowo-wybrana Burmistrz Wyrzyska,

•Wiesława Krasocka – Sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk,

•Grażyna Urbanek – Skarbnik Gminy,

•Ireneusz Subczyński– Radca Prawny,

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego i samodzielne stanowiska:

•Kamila Bąk – Kierownik biura ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i promocji gminy,

•Adam Smełsz – Informatyk obsługujący sprzęt nagłaśniająco-rejestrujący,

•Mateusz Murach – podinspektor ds. promocji gminy.

•Inni goście  :

•Małgorzata Engler – Pielęgniarka przełożona w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku,

•Stanisław Przybylski – Główny księgowy w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku,

•Anna Borowska – Prezes Szpitala Powiatowego w Wyrzysku,

•Thabit A. Sinjab – Dyrektor ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.,

•Adam Losik - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 w Wyrzysku,

•media,

•mieszkańcy Gminy Wyrzysk.

Porządek sesji:

Przedkładam następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie  radnych.

3. Sprawy regulaminowe:

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3)  wybór  komisji  skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  i
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Wiceprzewodniczących Rady.

4. Wybór Przewodniczącego Rady:

1) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

2) przeprowadzenie tajnego głosowania,

3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

1) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,

2) przeprowadzenie tajnego głosowania,

3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.

6. Zakończenie obrad. 

Przebieg obrad:

1. Otwarcie sesji.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otwarcia Sesji

dokonała,  a  także  objęła  jej  prowadzenie  do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady Miejskiej

w Wyrzysku Radna Senior - Teresa Pinkowska.

Radna  Senior  przywitała  serdecznie  nowo wybranych  radnych  Rady Miejskiej  w Wyrzysku  w

kadencji 2014 – 2018:

Pan Bartkus Krzysztof,

Pan Jasik Józef,

Pani Kowalska Katarzyna, 

Pan Kuna Piotr,

Pan Łuka Roman,

Pan Matuszewski Leszek,

Pan Michalski Włodzimierz,

Pani Michałek Ewa,

Pan Ozimina Grzegorz,

Pani Pinkowska Teresa,

Pan Piotrowski Zbigniew,

Pan Przydział Ireneusz,

Pan Radwański Piotr,

Pan Rymer Stefan,
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Pan Wełniak Stefan.

W następnej kolejności Radna Senior przywitała Panią Wiesławę Krasocką – Sekretarza Miasta i

Gminy,  nowo-wybraną  Burmistrz  Wyrzyska  –  Panią  Bogusławę  Jagodzińską,  Panią  Grażynę

Urbanek - Skarbnika Gminy Wyrzysk oraz Radcę Prawnego Ireneusza Subczyńskiego.

Poza tym radna przywitała pozostałych przybyłych na dzisiejszą sesję gości oraz media. 

    2. Złożenie ślubowania przez radnych.

Radna Senior oznajmiła, że nowo wybrani Radni przystąpią do złożenia ślubowania.

Poinformowała, że odczyta rotę ślubowania, a po jej odczytaniu wywołani kolejno radni powstają

wypowiadając słowo - „ś l u b u j ę”.

Podkreśliła, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : „ Tak mi dopomóż Bóg”.

  

Prosząc wszystkich o powstanie przystąpiła do odczytania roty ślubowania, która według art. 23 a

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym brzmi następująco:

„Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej

mieszkańców”.

Po odczytaniu roty wszyscy usiedli.

Radna  Senior  wyczytując  nazwiska  radnych  według  kolejności  na  liście  prosiła  kolejno

wywoływanych radnych o powstanie i potwierdzenie słowem: „Ś l u b u j ę” ewentualnie „Ś l u b

u j ę, tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu.

Radna Senior pogratulowała Radnym i stwierdziła, że z chwilą złożenia ślubowania  objęli mandat

radnego Rady Miejskiej w Wyrzysku.

     3. Sprawy regulaminowe:

1) Stwierdzenie quorum.

Radna Senior stwierdziła prawomocność obrad, ponieważ w sesji uczestniczyło 15 radnych,

co stanowiło 100% ustawowego składu Rady Miejskiej.

Wobec powyższego, Rada Miejska w Wyrzysku uprawniona była do podejmowania prawomocnych

uchwał.

3



2) Przedstawienie porządku sesji.

Radna  Senior  –  Teresa  Pinkowska  oznajmiła,  że  porządek  sesji  ustalony  został

Postanowieniem Nr 43/14 Komisarza Wyborczego w Pile  z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie

zwołania sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w

wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., który otrzymali Państwo radni wcześniej,

a przedstawia się on następująco:     

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie  radnych.

3. Sprawy regulaminowe:

1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3)  wybór  komisji  skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  i

Wiceprzewodniczących Rady.

4. Wybór Przewodniczącego Rady:

1) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

2) przeprowadzenie tajnego głosowania,

3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

1) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,

2) przeprowadzenie tajnego głosowania,

3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.

6. Zakończenie obrad. 

Po przedstawieniu porządku Sesji Radna Senior zapytała Radę o ewentualne propozycje zmian w

porządku obrad.

Propozycji zmian nie zgłoszono.

3)  Wybór  komisji  skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  i

Wiceprzewodniczących Rady.

Radna Senior  poinformowała,  że zgodnie z  § 60 ust.  1 Statutu Gminy Wyrzysk w głosowaniu

tajnym radni  głosują za pomocą kart  ostemplowanych pieczęcią Rady,  przy czym każdorazowo

Rada  ustala  sposób  głosowania,  a  samo  głosowanie  przeprowadza  wybrana  z  grona  Komisja

Skrutacyjna z  wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
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Po  tej  informacji,  Radna  Senior  zaproponowała  zgłaszanie  radnych  do  pracy  w  Komisji

Skrutacyjnej.

Radny Zbigniew Piotrowski zgłosił kandydaturę radnego, Piotra Kuny do komisji skrutacyjnej.

Radny Józef Jasik zgłosił kandydaturę radnej, Katarzyny Kowalskiej do komisji skrutacyjnej.

Radny Piotr Kuna zgłosił kandydaturę radnego, Ireneusza Przydziała do komisji skrutacyjnej.

Radny Grzegorz Ozimina zgłosił kandydaturę radnej, Ewy Michałek do komisji skrutacyjnej.

Zapytani  przez  Radną  Senior  Radni,  czy  wyrażają  zgodę  na  pracę  w  komisji  skrutacyjnej,

potwierdzili ją.

Wobec powyższego, Radna Senior zarządziła głosowanie nad proponowanym składem komisji.

Rada jednogłośnie,  w obecności 15 radnych powołała komisję skrutacyjną dla przeprowadzenia

wyboru Przewodniczącego  Rady Miejskiej w  następującym składzie:

             1) Radny Piotr Kuna,

             2) Radna Katarzyna Kowalska,

             3) Radny Ireneusz Przydział,

 4) Radna Ewa Michałek.

  

W celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej, tj. wyboru jej Przewodniczącego Radna Senior

ogłosiła 5 minutową przerwę, od godz. 1312 do 1317.  

Po  przerwie  ogłoszono  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej,  którym  została  Radna  Ewa

Michałek.     

W kolejnym punkcie obrad Radna Senior zarządziła:

4.  Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Radna Senior  poinformowała,  że zgodnie z art.  19 ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym, w związku z § 13 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Wyrzysk - „Rada gminy wybiera

ze swego grona przewodniczącego i  1 - 2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.”

Następnie Radna Senior – T. Pinkowska powiedziała, że w myśl § 64 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk

- „Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,

które uzyskało co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to

znaczy  przeciwnych  i  wstrzymujących  się.”  Natomiast  zgodnie  z  §  60  ust.  1  Statutu  Gminy
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Wyrzysk, Rada ustala każdorazowo sposób głosowania tajnego.

Wobec  powyższego   Radna  Senior  –  T.  Pinkowska  powiedziała,  że  proponuje  się  następujący

sposób glosowania:  Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w jednej z

trzech kratek z lewej strony obok jego nazwiska.  Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk

dwóch  kandydatów  lub  w  więcej  niż  jednej  kratce  obok  nazwiska   danego  kandydata  albo

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Następnie Pani Teresa Pinkowska zapytała się czy są jakieś niejasności, bądź pytania?

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego, Radna Senior zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego sposobu

głosowania przez podniesienie ręki.

Rada  jednogłośnie,  w  obecności  15  radnych  przegłosowała  przyjęcie  przedstawionego  sposobu

głosowania. 

1)  zgłaszanie kandydatów 

Radna  Senior  –  T.  Pinkowska  poprosiła  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej w Wyrzysku.

Radny Piotr Kuna zgłosił kandydaturę radnego, Pana Stefana Rymera.

Radny Stefan Rymer zapytany przez Radną Senior o zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego

Rady Miejskiej potwierdził stwierdzeniem: „Tak wyrażam zgodę”.

Radny Piotr Radwański zgłosił kandydaturę radnego, Pana Grzegorza Oziminy.

Radny  Grzegorz  Oziminę  zapytany  przez  Radną  Senior  o  zgodę  na  kandydowanie  na

Przewodniczącego Rady Miejskiej potwierdził stwierdzeniem: „Tak”.

Radna Senior umożliwiła zgłaszanie dalszych kandydatur.

W związku  z  chwilą  wyczekiwania  Radna  Senior  wystąpiła  z  wnioskiem  o  zamknięcie  listy

kandydatur w związku z niezgłaszaniem dalszych kandydatur.

W  wyniku  głosowania  Rada  jednogłośnie  w  obecności  15  radnych  przyjęła  zamknięcie  listy

kandydatów.

2) przeprowadzenie glosowania tajnego,

Radna  Senior  poinformowała,  że  zgodnie  z  §  60  ust.  2   Statutu  Gminy Wyrzysk  -  „Komisja

Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je
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wyczytując kolejno radnych z listy obecności”. Zgodnie z § 60 ust. 4 Statutu Gminy Wyrzysk – „Po

przeliczeniu  głosów  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytuje  protokół,  podając  wyniki

głosowania”.

Następnie Radna Senior poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o objaśnienie sposobu

głosowania. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Ewa Michałek poinformowała, że  głosować można

tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w jednej z trzech kratek z lewej strony obok jego

nazwiska.  Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów lub w więcej  niż

jednej kratce obok nazwiska  danego kandydata albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce

powoduje nieważność głosu.

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  poinformowała  również,  że  karty  o  innym  formacie  i

nieopatrzone pieczęcią  Rady Miejskiej  w Wyrzysku oraz karty całkowicie  przedarte  są kartami

nieważnymi.

Radny, Pan Zbigniew Piotrowski powiedział, że w woli wyjaśnienia chciał dodać, że członkowie

Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. 

Radna Senior zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do czynności  przeprowadzenia

głosowania tajnego zgodnie z przyjęta procedurą.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radna Ewa Michałek prosiła Radnych o podchodzenie do

wyznaczonego miejsca głosowania, wywołując w kolejności zgodnej z listą obecności.

Radni podchodząc otrzymywali karty do głosowania, przygotowane przez Komisję Skrutacyjną z

wypisanym  nazwiskiem  kandydata,  które  po  akcie  głosowania  w  wydzielonym  i  osłoniętym

miejscu, umieszczali w urnie.

Po  zakończonym  głosowaniu,  Radna  Senior  podziękowała  Komisji  Skrutacyjnej  za

przeprowadzenie głosowania, po czym ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach na czas ustalenia

przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i sporządzenie protokołu.

Po przerwie nastąpiło:

              3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Radna  Ewa  Michałek  odczytała  protokół  z  wyników

głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku.

7



Komisja  Skrutacyjna  w  składzie  Michałek  Ewa,  Kowalska  Katarzyna,  Piotr  Kuna,  Ireneusz

Przydział stwierdziła, że w sesji uczestniczyło 15 radnych, wydano kart do głosowania również 15,

w głosowaniu tajnym udział wzięło 15 radnych, liczba kart wyjętych z urny wynosiła 15, w tym

kart nieważnych – brak. Przyczyna ewentualnej niezgodności w przypadku różnicy pomiędzy liczbą

kart wyjętych z urny, a liczbą radnych, którym wydano karty do głosowania – nie stwierdzono.

Oddano głosów ważnych – 15. Oddano głosów nieważnych – 0.  Kandydat na Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Wyrzysku Pan Ozimina Grzegorz otrzymał głosów ważnych – 7 „za”, „przeciw”

- 0, „wstrzymujących się” - 0. Kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku Pan

Stefan Rymer otrzymał głosów ważnych – 8 „za”, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.

Informację tę przyjęto z aplauzem.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania bezwzględną

większość głosów oddaną w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 19 ust. 1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) otrzymał Radny Pan Stefan Rymer.

Powyższy protokół wraz z kartami głosowania stanowią załącznik do protokołu, nr 3.

W związku z  powyższym Radna  Senior  stwierdziła,  iż  Rada Miejska  w Wyrzysku  powierzyła

obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku Radnemu, Panu Stefanowi Rymerowi.

Następnie Radna Senior – T. Pinkowska odczytała uchwałę nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 1 grudnia  2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Wyrzysku.

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej  w Wyrzysku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

Miejskiej w Wyrzysku stanowi załącznik nr 4.

Radna Senior pogratulowała Radnemu Panu Stefanowi Rymerowi wyboru na Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W tych okolicznościach do nowo wybranego Przewodniczącego Rady podszedł Przewodniczący

Rady kadencji 2010-2014 – Pan Ireneusz Przydział, który poprosił o przyjęcie wiązanki kwiatów i

złożył gratulacje. 

O dalsze  prowadzenie  sesji  Radna  Senior  poprosiła  nowo wybranego  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej w Wyrzysku Pana Stefana Rymera.

,,Panie i  Panowie  Radni,  Szanowni  Państwo” – rozpoczął  Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan

Stefan Rymer - „Na samym wstępie chciałbym podziękować za wybór, a szczególnie tym radnym,
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którzy oddali głos na moją osobę ale również i tym, którzy mieli odmienne zdanie. Ze swej strony

zapewniam, że bezwzględnie jak ułożyły się głosy od danego momentu rada stanowi jedną całość.

Okres  kampanii  zakończył  się,  okres  wyboru  na  Przewodniczącego  również  i  należy wspólnie

przystąpić do realizacji tych zadań, które w kampanii wyborczej każdy z komitetów obiecał swoim

wyborcom. Wyborcy oczekują działania ku zadowoleniu ich wszystkich. Również ze swej strony

gwarantuję  właściwą  współpracę  z  Burmistrzem.  Od samego  początku  była  deklaracja,  że  bez

względu,  która  z  osób zostanie,  to  obowiązkiem Przewodniczącego i  całej  Rady jest  właściwa

współpraca dla dobra  gminy dlatego, że wyboru gospodarza gminy dokonała cała społeczność i

należy to uszanować bez względu jakie były uwarunkowania kampanii. To Państwu gwarantuję i

jeszcze raz dziękuję bardzo za wybór”. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku sesji, tj.

                  

         5. Wybory  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

          1) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady

Przewodniczący Rady powiedział, że zasady przy wyborze Wiceprzewodniczących są takie same

jak przy wyborze Przewodniczącego Rady i zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

– Rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym .

Następnie  Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  zgodnie  ze  Statutem  Gminy  Wyrzysk  –

bezwzględna  większość  oznacza,  że  przechodzi  wniosek  lub  kandydatura,  które  uzyskały  co

najmniej  jeden  głos  więcej  od  sumy  pozostałych  ważnie  oddanych  głosów  (przeciwnych  i

wstrzymujących  się).  Natomiast  z  zgodnie  z  § 13  pkt  1  i  2  Statutu  Gminy  Wyrzysk  -  „Do

wewnętrznych organów Rady należą: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących.”

W  tej  sytuacji  mamy  obowiązek  dokonania  wyborów  dwóch  Wiceprzewodniczących  Rady

Miejskiej.

Następnie Przewodniczący Rady powiedział,  że zgodnie z § 60 ust.  1 Statutu Gminy Wyrzysk ,

Rada  ustala  każdorazowo  sposób  głosowania  tajnego  i  zaproponował  następujący  sposób

głosowania:  Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak „X” w jednej z

trzech kratek z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego oddaje się głos.

Postawienie znaku „X” w jednej z trzech kratek  obok nazwisk więcej niż dwóch kandydatów lub w

więcej niż jednej kratce obok nazwiska danego kandydata albo niepostawienie znaku „X” w żadnej

kratce powoduje nieważność głosu.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są jakieś niejasności lub pytania?
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Uwag nie zgłoszono.

W związku z Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie przedstawionego sposobu głosowania

przez podniesienie ręki.

Za przyjęciem przedstawionego sposobu głosowania głosowało 15 radnych, co oznaczało, że Rada

jednogłośnie przyjęła przedstawiony sposób głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady prosił  o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.

    

Radny,  Pan  Grzegorz  Ozimina  zgłosił  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  kandydaturę

Radnego Piotra Radwańskiego.

Radny  Włodzimierz  Michalski  zaproponował  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej

kandydaturę Radnego Leszka Matuszewskiego.

Wymienieni wyżej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wobec tego Przewodniczący Rady uznał, że lista kandydatur została zamknięta. Zarządził wobec

tego głosowanie za zamknięciem listy.

Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, co oznaczało, że Rada jednogłośnie podjęła decyzję o

zamknięciu listy kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

W tych okolicznościach Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego podpunktu:

             2) przeprowadzenie tajnego głosowania,

Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z  § 60 ust. 2 Statutu Gminy Wyrzysk - „Komisja

Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je

wyczytując kolejno radnych z listy obecności”.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał się czy rada ma chęć zmiany skład Komisji Skrutacyjnej?

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag Przewodniczący Rady powiedział, że przeprowadzenie

tajnego  głosowania  przeprowadzi  Komisja  Skrutacyjna  w  tym  samym  składzie.  Komisja

Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je

wyczytując kolejno radnych z listy obecności tak jak miało to miejsce poprzednio. Zgodnie z § 60

ust. 4 Statutu Gminy Wyrzysk – „Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

odczytuje  protokół,  podając  wyniki  głosowania”.  Radni  głosują  na  kartach  o  formacie  A-4  z
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podanymi  nazwiskami  kandydatów,  opatrzonych  pieczęcią  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku,  które

zostaną rozdane przez Komisję Skrutacyjną. Zgodnie z dyspozycją § 60 ust. 2 Statutu radni głosują

w kolejności odczytanej z listy obecności w wyznaczonym miejscu, umożliwiającym zachowanie

tajności głosowania.

O przedstawienie  zasad  głosowania,  Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczącego Komisji

Skrutacyjnej Radną, Panią Ewę Michałek.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że głosować można na jednego lub dwóch

kandydatów, stawiając znak „X” w jednej z trzech kratek z lewej strony obok nazwiska każdego z

kandydatów, na którego oddaje się głos.  Postawienie znaku „X” w jednej z trzech kratek obok

nazwisk  więcej  niż  dwóch  kandydatów lub  w  więcej  niż  jednej  kratce  obok nazwiska  danego

kandydata albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Zgodnie z §

60  ust.  2  Statutu  Gminy  Wyrzysk  radni  głosują  w  kolejności  odczytanej  z  listy  obecności  w

wyznaczonym miejscu umożliwiającym zachowanie tajności glosowania.

Przewodnicząca  Komisji  dodała,  że  karty  o  innym  formacie  i  nieopatrzone  pieczęcią  Rady

Miejskiej w Wyrzysku oraz karty całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

Pytań w powyższym zakresie nie było.

W związku z tym, Przewodniczący Rady przyjął, że zasady głosowania były dla wszystkich jasne i

przystąpił do przegłosowania przedstawionego sposobu głosowania przez podniesienie ręki.

Rada Miejska jednogłośnie, w obecności 15 radnych przyjęła podane wyżej zasady głosowania.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania

tajnego zgodnie z przyjęta procedurą. 

W celu przygotowania kart do głosowania Przewodniczący Rady zarządził 5-minutową przerwę w

obradach. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Radna Pani Ewa Michałek wyczytywała radnych według

kolejności na liście obecności, którzy otrzymawszy kartę do głosowania udawali się w wyznaczone

miejsce umożliwiające tajność głosowania. Po oddaniu głosu, kartę umieszczono w urnie.

Po zakończonym głosowaniu, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Komisji Skrutacyjnej

za przeprowadzenie głosowania,  ogłosił  10 minutową przerwę na czas ustalenia  przez Komisję

Skrutacyjną wyników głosowania i sporządzenie protokołu.

Obrady wznowiono o 1425..
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             3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  odczytała protokół z wyników glosowania.

Komisja  Skrutacyjna  w  składzie:  Ewa  Michałek,  Katarzyna  Kowalska,  Piotr  Kuna,  Ireneusz

Przydział stwierdziła, że w Sesji uczestniczyło 15 radnych, liczba radnych, którym wydano karty do

głosowania – 15, w głosowaniu tajnym udział wzięło – 15 radnych, liczba kart wyjętych z urny

wynosiła  –  15,  w  tym  kart  nieważnych  1  z  powodu  niewłaściwego  skreślenia.  Przyczyna

ewentualnej  niezgodności w przypadku różnicy pomiędzy liczbą kart  wyjętych z urny,  a  liczbą

radnych którym wydano karty do głosowania  - nie stwierdza się.  Oddano głosów ważnych 14,

oddano  głosów  nieważnych  –  1  z  powodu  niewłaściwego  skreślenia.  Kandydaci  na

Wiceprzewodniczących  Rady  otrzymali  następującą  liczbę  głosów  radny  Leszek  Matuszewski

głosów 14 „za”, radny Piotr Radwański – głosów 13 „za”.

Komisja stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną większość głosów oddanych w

obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym) otrzymali Radni: Leszek Matuszewski i Piotr Radwański.

Informację tę przyjęto z aplauzem.

Protokół wraz z kartami głosowania stanowi załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr II/2/2014 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 1 grudnia

2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wyrzysku - załącznik nr 6.

Przewodniczący  Rady  zaprosił  nowo  wybranych  Wiceprzewodniczących  Rady  do  stołu

prezydialnego i pogratulował wyboru.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Stefan Rymer powiedział,  że  w międzyczasie  wpłynęło

zapytanie  radnego,  Pana  Grzegorza  Oziminy  i  w  związku  z  tym  prosi  o  powtórzenie  danego

zapytania aby można było dokonać głosowania w tymże zakresie  jeżeli  będzie taka wola rady.

Przewodniczący rady dodał, że w trakcie przerwy nie można wprowadzać dodatkowych punktów

do porządku obrad ponieważ nie jest to zgodne ze Statutem. 

Radny, Pan Grzegorz Ozimina powtórzył pytanie: ,,z kim i przez kogo konsultowany był projekt

rewitalizacji terenu przy stawie?”. Radny dodał, że chodzi głównie o likwidację kul oraz formy

prowadzenia remontu ponieważ na zabraniu w czwartek Pani Burmistrz Wyrzyska powiedziała, że

jest grono osób, z którymi dany projekt był konsultowany gdyż dany problem został poruszony.

Kontynuując radny powiedział, że najprościej byłoby poprosić na Sesję Pana Wiesława Nowickiego

– Kierownika Biura ds. inwestycji i remontów, który powinien to wyjaśnić. 
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu zgłoszonego

przez radnego, Pana Grzegorza Oziminę?

W  wyniku  głosowania  10  radnych  głosowało  ,,za”  przyjęciem  danego  punktu  i  5  radnych

,,wstrzymało  się”  od  głosu.   Wobec  tego  Przewodniczący Rady powiedział,  że  wniosek  został

przyjęty do porządku obrad.

Następnie  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Stefan  Rymer  powiedział,  że  zgodnie  ze  Statutem

odpowiedź na taki wniosek może być udzielona na piśmie i taka jest propozycja. Przewodniczący

Rady wyjaśnił, że nie widzi innej możliwości ponieważ nie ma obecna jakakolwiek osoba, która

byłaby w stanie w danym momencie odpowiedzieć na wniosek. W związku z tym Przewodniczący

zapytał się czy wnioskodawca wyraża zgodę na pisemną formę odpowiedzi. 

Radny, Pan Grzegorz Ozimina powiedział, że w gminie jest pracownik, którego można poprosić o

przyjście i udzielenie odpowiedzi, a w Statucie jest również zapis, że dopuszcza się zaproszenie

pracownika i może to zrobić Przewodniczący.

Przewodniczący Rady powiedział, że Pan radny ma rację ale zadania Przewodniczącego Rady są

jasno określone w ustawie o samorządzie gminnym gdzie zapisane jest, że Przewodniczący ustala i

prowadzi sesje rady gminy i nie ma możliwości o poproszenie pracownika Urzędu na sesję celem

udzielenia odpowiedzi.

W związku z tym Przewodniczący Rady powiedział, że proponuje udzielenie pisemnej odpowiedzi

na  dany wniosek  i  zarządził  nad  daną  propozycją  głosowanie.  W wyniku  głosowania  1  radny

głosował ,,przeciw” udzieleniu pisemnej odpowiedzi. 

Ad. 9 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad o godzinie 14.30 Przewodniczący

Rady zamknął I sesję Rady Miejskiej w Wyrzysku dziękując wszystkim obecnym za udział. 

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, na podstawie zapisu magnetofonowego.

Protokół sporządziła:                                    Radna Senior                                Przewodniczący Rady

D. Pinkowska                                       (-) Teresa Pinkowska                              (-) Stefan Rymer

podinsp. ds. obsługi rady gminy
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