P R O T O K Ó Ł N R I/2014
z pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu VII kadencji
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9
Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Radomiu.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak otworzył I. sesję Rady Miejskiej w Radomiu i poprosił
o prowadzenie obrad najstarszego radnego – Mirosława Rejczaka.
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że porządek obrad ustalił Komisarz Wyborczy w Radomiu i odczytał punkty porządku obrad. Powitał przybyłych na sesję gości: senatora Wojciecha Skurkiewicza, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Jana Rejczaka. W imieniu
posła do Parlamentu Europejskiego – Zbigniewa Kuźmiuka odczytał pismo skierowane do radnych. Ponadto powitał przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej – panią Annę Szymczak,
przedstawicieli środków masowego przekazu oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Radny Mirosław Rejczak poprosił wszystkich o powstanie w celu wysłuchania hymnu państwowego. Po wysłuchaniu hymnu poprosił przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Annę Szymczak o wręczenie radnym zaświadczeń o ich wyborze.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Szymczak pogratulowała wszystkim wyboru. Jest przekonana, że obecność grupy radnych jest wynikiem rzeczywistej woli wyborców.
Jest przekonana z tego powodu, iż ma pewność co do tego, że Miejska Komisja Wyborcza mimo, że przyszło jej pracować w bardzo trudnych warunkach technicznych dołożyła należytej
staranności, sumienności i w sposób uczciwy przeprowadziła wszystkie należące do niej obowiązki w ramach ustalania wyników wyborów. Życzyła radnym sukcesów w pracy z mandatem radnego, żeby radni mieli na uwadze to, że miarą sukcesów jest zadowolenie wyborców
i tego serdecznie życzy.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenie o wyborach do
Rady Miejskiej. Zaświadczenia są wydane stosownie do treści art. 449 ustawy z 5 stycznia
2011r. – Kodeks wyborczy.
Ad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
Radny Mirosław Rejczak poprosił najmłodszego wiekiem radnego – pana Przemysława Sońtę
o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych, a następnie każdego wyczytanego radnego poprosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem: „Ślubuję”.
Poinformował również, że po słowie „ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Mirosław Rejczak poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania zgodnie
z art. 23a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym:
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„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.
Radny Przemysław Sońta odczytał kolejno z listy nazwiska i imiona radnych.
Ślubowanie złożyło i objęło mandat radnego 27. radnych (nieobecny Karol Semik).
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego
Rady Miejskiej w Radomiu.
Radny Mirosław Rejczak zaproponował kandydaturę radnego Kazimierza Staszewskiego na
sekretarza obrad.
Radny Jerzy Zawodnik zaproponował kandydaturę radnego Dawida Ruszczyka na sekretarza
obrad.
Radni: Kazimierz Staszewski i Dawid Ruszczyk wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy.
Radni Kazimierz Staszewski i Dawid Ruszczyk zostali wybrani na sekretarzy obrad jednogłośnie (24 za).
Ad. 3. Wybór Przewodniczącego Rady.
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że zgodnie ze Statutem Miasta Radomia kandydatów
na Przewodniczącego Rady zgłasza na piśmie co najmniej 5 radnych. Poprosił o zgłaszanie
kandydatów.
Radny Jakub Kowalski w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę
pana Dariusza Wójcika na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Jest to kandydatura poparta głosami wszystkich członków klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Jest dobry obyczaj,
aby ten klub i to ugrupowanie, które otrzymuje największą liczbę mandatów w Radzie, które
wygrywa wybory do Rady Miejskiej desygnowało taką kandydaturę. W związku z tym jako
przedstawiciel największego klubu w Radzie zgłasza kandydaturę pana Dariusza Wójcika.
Radny Jerzy Zawodnik w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił na funkcję
przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu pana Wiesława Wędzonkę, samorządowca
z ogromnym doświadczeniem. Wczoraj zakończyła się II. tura wyborów prezydenckich. W wyborach tych wygrał kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej,
więc dla dobrze widzianej pracy w Radzie Miejskiej i mieście Radomiu dobrze by było, aby ten
sam komitet wyborczy, ten sam klub radnych mógł mieć przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Mirosław Rejczak poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Radni Wiesław Wędzonka i Dariusz Wójcik wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że Komisja Skrutacyjna może liczyć od 3 do 7 osób.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radny Jakub Kowalski zgłosił kandydatury radnych: Marka Szarego i Adama Bocheńskiego.
Radny Jerzy Zawodnik zgłosił kandydatury radnych: Marty Michalskiej – Wilk oraz Marcina Kacy.
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Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna w składzie: Marek Szary, Adam Bocheński, Marta Michalska – Wilk, Marcin
Kaca została wybrana jednogłośnie (27 za).
Radny Mirosław Rejczak poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i ogłosił 10 minut przerwy.
Radny Mirosław Rejczak poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Marka Szarego
o przeprowadzenie głosowania.
Radny Marek Szary podał skład Komisji Skrutacyjnej i omówił sposób głosowania.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Marek Szary przeprowadził procedurę głosowania.
Radny Mirosław Rejczak ogłosił 10 minut przerwy na ustalenie wyników głosowania.
Radny Marek Szary odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania.
Za wyborem radnego Wiesława Wędzonki głosowało 12 radnych, za wyborem radnego Dariusza Wójcika 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego przewodniczącym
Rady Miejskiej w Radomiu został wybrany radny Dariusz Wójcik.
Radny Mirosław Rejczak pogratulował przewodniczącemu i przekazał mu prowadzenie obrad.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że procedura wymaga, aby podjąć uchwałę tzw. deklaratoryjną, czyli potwierdzającą stan prawny jaki tu zaistniał, a więc wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Należy podjąć uchwałę zatwierdzającą tylko i wyłącznie wybór
przewodniczącego, który już nastąpił w głosowaniu tajnym. Jest to tylko formalność.
Radny Mirosław Rejczak odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła
Uchwałę nr 1/2014
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik podziękował za wybór. Do wyboru na przewodniczącego Rady wystarczyło 14 głosów, a otrzymał 15, także ma pełne poparcie ponad połowy Rady Miejskiej. Podziękował tym, którzy na niego głosowali i tym, którzy na niego nie głosowali. Ma nadzieję, że w trakcie pracy zmienią zdanie na jego temat. Przewodniczący deklaruje współpracę ze wszystkimi w Radzie Miejskiej na rzecz rozwoju naszego miasta. Deklaruje
współpracę z nowym panem prezydentem dlatego, że wspólnie powinni pracować dla dobra
miasta.
Radny Jerzy Zawodnik w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej pogratulował wyboru
na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. W tej sytuacji politycznej na pewno jest to rola
trudna, ale wierzy, że w zgodzie i zgodnie z duchem prawym i sprawiedliwym będzie przewodniczący potrafił prowadzić tą Radę Miejską w sposób należyty. Radny ogłosił, że pan Karol
Ferdynand Semik wysłał oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego w dniu 27 listopada
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do Komisarza Wyborczego. Radny odczytał oświadczenie i złożył je na ręce nowo wybranego
przewodniczącego. Radny złożył również pismo o ukonstytuowaniu się klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
Obydwa pisma zostały dołączone do materiałów z sesji.
Radny Jakub Kowalski w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość pogratulował przewodniczącemu, a wszystkich zebranych radnych zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość startowało do wyborów pod hasłem: „Wspólnie dla Radomia” i deklarują, że chcą działać wspólnie.
Przez ostatnie osiem lat udowodnili to, że można w Radzie Miejskiej w Radomiu wprowadzić
w życie dobrą praktykę podziału funkcji zarówno w prezydium Rady Miejskiej jak i podziału
funkcji przewodniczących poszczególnych komisji problemowych w Radzie. Dzielili się tymi
funkcjami z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych, które zasiadały w Radzie. Radny
ma nadzieję, że ta dobra praktyka zostanie utrzymana również i w tej kadencji i będą mogli
wspólnie pracować dla dobra naszego miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął I. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.15.
Przewodniczący Obrad
Mirosław Rejczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Ruszczyk Dawid

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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