Protokół Nr 0002.I.2014
z I, inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pierwszą, inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Złotoryi
o godz. 10-tej otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny senior Józef Banaszek.
Prowadzący stwierdził, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może
obradować i podejmować uchwały.
Radny Józef Banaszek przywitał nowo wybranych radnych, kierownictwo Urzędu Miejskiego, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
Irenę Szczypel oraz pozostałych zaproszonych gości.
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej, jej Przewodnicząca Irena Szczypel ,
złożyła nowo wybranym radnym gratulacje z okazji wyboru i stwierdziła, że jest dla niej wielkim zaszczytem wręczenie zaświadczeń o
wyborze na radnego na kadencję 2014 – 2018.
Następnie nastąpiło wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze .
Prowadzący sesję radny Józef Banaszek poinformował, że zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym radni, przed przystąpieniem
do wykonywania mandatu radnego, składają ślubowanie.
Odczytał rotę ślubowania a wyczytani kolejno przez radnego Łukasza Łuniewskiego radni potwierdzili rotę słowem „ ślubuję „ lub „
ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.
W dalszej kolejności radny Józef Banaszek odczytał porządek sesji, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawy różne.
Ponieważ dwa pierwsze punkty zostały już zrealizowane , przechodzimy do realizacji punktu 3 porządku obrad – powiedział.
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ.
Radny Józef Banaszek zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Marcin Gagatek zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Dobosza , który
wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego rady miejskiej.
Radny Leszek Antonowicz zgłosił kandydaturę radnej Ewy Miary, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Rada w głosowaniu:
za – 15
przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przegłosowała zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W dalszej części posiedzenia radni zgłaszali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborze
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Janusz Markiewicz zgłosił radną Irenę Mundyk, która wyraziła zgodę na pracę w Komisji .
Radny Dariusz Dobosz zgłosił radnego Stanisława Pazerę. Radny Pazera wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Irena Mundyk zgłosiła do składu komisji radną Agnieszkę Zawiślak, która wyraziła zgodę.
Rada w głosowaniu:
za – 14
przeciw - 0 wstrzymało się - 1 wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Zawiślak Agnieszka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
2. Mundyk Irena – członek
3. Pazera Stanisław – członek
Przewodniczący sesji radny Józef Banaszek ogłosił 10 min. przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Agnieszka Zawiślak odczytała zasady głosowania obowiązujące podczas
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.
Komisja rozdała karty do głosowania. Radni, kolejno wyczytywani głosowali w kabinie a następnie wrzucali karty do urny.
Po przeprowadzeniu głosowania, po 10 min. przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Zawiślak ogłosiła wyniki wyboru.
W wyniku tajnego głosowania funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi Rada głosami „za” – 12 powierzyła radnej Ewie
Miarze.
Kontrkandydat radny Dariusz Dobosz otrzymał 3 głosy „za”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz treścią zasad głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Rada w głosowaniu: za – 15 podjęła Uchwałę Nr 0007.I.1.2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Złotoryi.
Prowadzący obrady radny Józef Banaszek złożył gratulacje nowo wybranej
Przewodniczącej Rady Miejskiej Ewie Miarze i powierzył jej dalsze prowadzenie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała radnym za wybór.
Zadeklarowała, że zrobi wszystko aby wypełnić zadania do których rada jest powołana. Cieszę się – powiedziała – że zainteresowanie
inauguracyjną sesją Rady jest duże. Złożyła gratulacje z okazji wyboru Burmistrzowi Miasta Robertowi Pawłowskiemu.
SPRAWY RÓŻNE.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała, że następna sesja Rady , na której zostanie zaprzysiężony Burmistrz Miasta
planowana jest na dzień 5 grudnia o godz. 14-tej. Następnie zwróciła się do radnych o przemyślenie co do dnia i godziny odbywania sesji
roboczych rady. Dotychczas sesje odbywały się w ostatni czwartek miesiąca , rozpoczynały się o godz. 13.30.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 11-tej Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara
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