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        PROTOKÓ   Nr I/10
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  2 grudnia  2010 r.

odbytej w Gminnym Centrum Kultury  i Sportu w I owej, przy  ul. aga skiej 15

Do czasu wyboru Przewodnicz cego Rady Miejskiej sesj  prowadzi  Pan Miko aj Stanis awski,
radny najstarszy wiekiem obecny na sesji.

Pan Miko aj Stanis awski otworzy  I sesj  Rady Miejskiej VI kadencji i poprosi  Pana Zdzis awa
Filipiaka, Przewodnicz cego Miejskiej Komisji Wyborczej w I owej o wr czenie za wiadcze  o
wyborze Radnym.
Po wr czeniu za wiadcze  Pan Miko aj Stanis awski stwierdzi , e w obradach uczestniczy 14
radnych:
1) Brzezicki Józef
2) Burnat Krystyna
3) Czarnota Zdzis aw
4) Goc Robert
5) Janczyk Pawe
6) Kimla Renata
7) Konopa Halina
8) Laskowski Mieczys aw
9) Przynoga Franciszek
10) Sawicki Marek
11) Smaga Anatol
12) Stanis awski Miko aj
13) Wdowiak Miros aw
14) nowska Maria

Rodak Jerzy – nieobecny usprawiedliwiony
oraz

1) Adam Gliniak – Burmistrz I owej
2) Zdzis aw Filipiak – Przewodnicz cy Miejskiej Komisji Wyborczej
3) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
5) Maria arska – Dyrektor GCKiS
6) Ewa Sowa – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
7) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
8) Ks Marian Kapa – Proboszcz Parafii Pw NSPJ w I owej
9) Franciszek Paczkowski  – So tys wsi Czerna
10) Maciej Beszterda – so tys wsi aganiec
11) Aleksander Janus – kandydat na Burmistrza I owej

Po stwierdzeniu quorum, przy którym mo e obradowa  i podejmowa  uchwa y Rada Miejska, Pan
Miko aj Stanis awski serdecznie powita  radnych oraz osoby zaproszone na sesj .
Nast pnie przyst piono do z enia lubowania przez nowo wybranych radnych.
Pan Miko aj Stanis awski odczyta  rot lubowania:

„Wierny Konstytucji, i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubuje uroczy cie
 obowi zki radnego sprawowa  godnie, rzetelnie i uczciwie, maj c na wzgl dzie

dobro mojej gminy i jej mieszka ców.”

po czym kolejno wywo any(a) radny(a) wypowiedzia (a) s owo „ lubuj ”. lubowanie mog o by
one z dodaniem zdania: „Tak mi dopomó  Bóg.”
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Po stwierdzeniu, e wszyscy obecni na sesji radni z yli lubowanie, przyst piono do ustalenia
porz dku obrad sesji.
Zosta  odczytany proponowany porz dek obrad w nast puj cej kolejno ci:

1. Wybór Przewodnicz cego Rady Miejskiej w I owej.
2. Wybór Wiceprzewodnicz cych Rady Miejskiej w I owej.
3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej

przewodnicz cego – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)
2) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Bud etu oraz wybór jej

przewodnicz cego – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)
3) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej

przewodnicz cego – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)
4) wyboru wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej dokonuj cego czynno ci

delegowania przewodnicz cego Rady Miejskiej – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)
prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej

           9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
         10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
         11. Zako czenie  I  sesji Rady Miejskiej w I owej.

Zaproponowany porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

Przyst piono  do wyboru Przewodnicz cego Rady Miejskiej.
Zg oszone kandydatury:

1. Pan Józef Brzezicki
2. Pan Miros aw Wdowiak

Zg oszeni kandydaci wyrazili zgod  na kandydowanie.

Nast pnie przyst piono do powo ania komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodnicz cego Rady
Miejskiej w I owej.

Do sk adu komisji skrutacyjnej zosta y zg oszone nast puj ce osoby spo ród radnych:

1. Pani Renata Kimla
2. Pan Pawe  Janczyk
3. Pani Krystyna Burnat

Zg oszone osoby wyrazi y zgod  na prac  w komisji skrutacyjnej.
Przewodnicz cy posiedzenia podda  pod g osowanie zaproponowany sk ad osobowy komisji
skrutacyjnej.
W wyniku przeprowadzonego g osowania jawnego, komisja skrutacyjna zosta a wybrana
jednog nie.
Powo ana komisja skrutacyjna przyst pi a do pracy, zosta y rozdane karty do g osowania.
Zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono g osowanie tajne.
Zosta y przedstawione zasady g osowania.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Radni g osowali na kartach, które rozda a komisja skrutacyjna.
Po przeprowadzeniu g osowania przewodnicz ca komisji skrutacyjnej odczyta a protokó   wyników

osowania.

1. Pan Józef Brzezicki otrzyma  11 g osów „za”
2. Pan Miros aw Wdowiak otrzyma  3 g osy „za”
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Przewodnicz cym Rady Miejskiej w I owej zosta  wybrany
Pan Józef Brzezicki

Przewodnicz cy posiedzenia po przeprowadzeniu wyboru Przewodnicz cego Rady Miejskiej
og osi  przerw  w obradach.

Po przerwie Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej podzi kowa  za powierzenie
pe nienia funkcji Przewodnicz cego Rady Miejskiej i wznowi  obrady.

Nast pnie przyst piono do wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miejskiej.
Zg oszone kandydatury dla pierwszego g osowania:

1. Pan Anatol Smaga
2. Pan Miros aw Wdowiak
3. Pani Maria nowska

Zg oszeni kandydaci wyrazili zgod  na kandydowanie, oprócz pana Miros awa Wdowiaka.

Rada jednog nie wyrazi a zgod , aby ta sama komisja skrutacyjna przeprowadzi a g osowanie dla
wyboru Wiceprzewodnicz cych Rady Miejskiej.
Zg oszone osoby wyrazi y zgod  na prac  w komisji skrutacyjnej.
Komisja skrutacyjna przyst pi a do pracy, zosta y rozdane karty do g osowania.
Zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono g osowanie tajne.
Zosta y przedstawione zasady g osowania.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Radni g osowali na kartach do g osowania, które rozda a komisja skrutacyjna.
Po przeprowadzeniu g osowania, przewodnicz ca komisji skrutacyjnej odczyta a protokó  wyników

osowania.

1. Pan Anatol Smaga otrzyma  7 g osów „za”
2. Pani Maria nowska otrzyma a 5 g osów „za”

W wyniku przeprowadzonego I g osowania

Wiceprzewodnicz cym Rady Miejskiej w I owej zosta  wybrany
Pan Anatol Smaga

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poprosi  o zg aszanie kandydatur do drugiego g osowania na
Wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej.

Zg oszone kandydatury:

1. Pani Maria nowska

Zg oszona kandydatka wyrazi a zgod  na kandydowanie.
Rada jednog nie wyrazi a zgod , aby ta sama komisja skrutacyjna przeprowadzi a g osowanie.
Zgodnie z wymogiem ustawowym  przeprowadzono g osowanie tajne.
Zosta y przedstawione zasady g osowania.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Radni g osowali na kartach, które rozda a  komisja skrutacyjna.
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Po przeprowadzeniu g osowania przewodnicz ca komisji skrutacyjnej odczyta a protokó  wyników
osowania.

1. Pani Maria nowska otrzyma a 11 g osów na „tak”

W wyniku przeprowadzonego II g osowania

Wiceprzewodnicz  Rady Miejskiej w I owej zosta a wybrana
Pani Maria nowska

Po przeprowadzeniu wyborów Wiceprzewodnicz cych Rady Miejskiej w I owej, pan
Przewodnicz cy Rady przyst pi  do kolejnego punktu porz dku obrad tj. przyj cia uchwa  w
sprawie:

1) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej
przewodnicz cego

Przed przyst pieniem do zg aszania kandydatur do komisji, pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej
poda , e zgodnie ze statutem gminy w radzie funkcjonuj  trzy komisje: Rewizyjna, Bud etu i do
Spraw Publicznych. Komisja Rady, z wyj tkiem Komisji Rewizyjnej nie mo e liczy  wi cej ni  5
osób. W sk ad Komisji Rewizyjnej nie mog  wchodzi  Przewodnicz cy i Wiceprzewodnicz cy
Rady.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej zaproponowa  liczb  radnych w poszczególnych komisjach:

Komisja Rewizyjna                         – 4 radnych
Komisja Bud etu                             – 5 radnych
Komisja do Spraw Publicznych      – 5 radnych

Zaproponowan  liczb  radnych w poszczególnych komisjach w g osowaniu jawnym Rada przyj a
jednog nie.

Zg oszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

1. Pan Robert Goc
2. Pan Zdzis aw Czarnota
3. Pan Pawe  Janczyk
4. Pan Franciszek Przynoga
5. Pan Marek Sawicki

Zg oszeni kandydaci wyrazili zgod  na kandydowanie.
Poniewa   zg oszono wi cej kandydatur ni  4, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono

osowanie jawne na imiennych kartach do g osowania, które po g osowaniu Pan Przewodnicz cy
Rady Miejskiej odczyta , podaj c wynik g osowania ka dego radnego.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.

Pan Robert Goc otrzyma  – 10  g osów „za”
Pan  Zdzis aw Czarnota otrzyma  – 14  g osów „za”
Pan  Pawe  Janczyk otrzyma  – 14  g osów „za”
Pan  Franciszek Przynoga otrzyma  – 13  g osów „za”
Pan Marek Sawicki otrzyma  – 4 g osy „za”

Nast pnie przyst piono do wyboru przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej.
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Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poprosi  o zg aszanie kandydatur na Przewodnicz cego
Komisji Rewizyjnej.
Zg oszone kandydatury:

1. Pan Robert Goc
2. Pan Zdzis aw Czarnota

Zg oszeni kandydaci  wyrazili zgod  na kandydowanie.

Poniewa  zosta y zg oszone dwie kandydatury, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono
osowanie jawne na imiennych kartach do g osowania, które po g osowaniu Pan Przewodnicz cy

Rady Miejskiej odczyta , podaj c wynik g osowania ka dego radnego.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.

W wyniku tak przeprowadzonego g osowania kandydaci otrzymali nast puj  liczb  g osów:

1. Pan Robert Goc – 8 g osów
2. Pan Zdzis aw Czarnota – 6 g osów

Przewodnicz cym Komisji Rewizyjnej zosta  wybrany
Pan Robert Goc

Komisja Rewizyjna zosta a wybrana w sk adzie:
1. Pan Robert Goc                 – przewodnicz cy
2. Pan Zdzis aw Czarnota     – cz onek
3. Pan Pawe  Janczyk           – cz onek
4. Pan Franciszek Przynoga – cz onek

osowanie uchwa y w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz
wybór jej przewodnicz cego
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Bud etu oraz wybór jej
przewodnicz cego

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Zakres tematyczny b cy przedmiotem dzia ania Komisji Bud etu zosta  przeg osowany
jednog nie.
Zg oszono kandydatury do Komisji Bud etu:

1. Pani Krystyna Burnat  – wyrazi a zgod  na kandydowanie
2. Pan Franciszek Przynoga – wyrazi  zgod  na kandydowanie
3. Pan Miko aj Stanis awski – nie wyrazi  zgody na kandydowanie
4. Pan Marek Sawicki – wyrazi  zgod  na kandydowanie
5. Pani Halina Konopa – wyrazi a zgod  na kandydowanie
6. Pani Renata Kimla – wyrazi a zgod  na kandydowanie
7. Pan Zdzis aw Czarnota – wyrazi  zgod  na kandydowanie

Poniewa   zg oszono wi cej kandydatur ni  5, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono
osowanie jawne na imiennych kartach do g osowania, które po g osowaniu Pan Przewodnicz cy

Rady Miejskiej odczyta , podaj c wynik g osowania ka dego radnego.
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W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.

1. Pani Krystyna Burnat – 14 g osów „za”
2. Pan Franciszek Przynoga – 12 g osów „za”
3. Pan Marek Sawicki – 6 g osów „za”
4. Pani Halina Konopa – 13 g osów „za”
5. Pani Renata Kimla – 13 g osów „za”
6. Pan Zdzis aw Czarnota – 11 g osów „za”

Nast pnie przyst piono do wyboru Przewodnicz cego Komisji Bud etu.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poprosi  o zg aszanie kandydatur na Przewodnicz cego
Komisji Bud etu.
Zg oszone kandydatury:

1. Pan Franciszek Przynoga – wyrazi  zgod  na kandydowanie
2. Pani Renata Kimla - nie wyrazi a zgody na kandydowanie

Na Przewodnicz cego Komisji Bud etu zosta  zg oszony Pan Franciszek Przynoga, który wyrazi
zgod  na kandydowanie.

Poniewa  zosta a zg oszona jedna kandydatura, g osowanie odby o si  jawne przez podniesienie
ki.

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem kandydatury g osowa o – 11 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 3 (p.K.Burnat, M.Wdowiak, M.Sawicki)

Przewodnicz cym Komisji Bud etu zosta  wybrany
Pan Franciszek Przynoga

Komisja Bud etu zosta a wybrana w sk adzie:

1. Pan Franciszek Przynoga – przewodnicz cy
2. Pani Krystyna Burnat       – cz onek
3. Pani Halina Konopa         – cz onek
4. Pani Renata Kimla           – cz onek
5. Pan Zdzis aw Czarnota    – cz onek

osowanie uchwa y w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Bud etu oraz
wybór jej przewodnicz cego
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem kandydatury g osowa o – 11 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 3 (p.K.Burnat, M.Wdowiak, M.Sawicki)

3) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej
przewodnicz cego

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.

Zg oszone kandydatury do Komisji do Spraw Publicznych:
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1. Pan Miros aw Wdowiak – wyrazi  zgod  na kandydowanie
2. Pan Anatol Smaga – wyrazi  zgod  na kandydowanie
3. Pan Mieczys aw Laskowski – wyrazi  zgod  na kandydowanie
4. Pan Miko aj Stanis awski – wyrazi  zgod  na kandydowanie
5. Pan Franciszek Przynoga – nie wyrazi  zgody na kandydowanie
6. Pani Maria nowska – wyrazi a zgod  na kandydowanie
7. Pan Robert Goc – wyrazi  zgod  na kandydowanie
8. Pan Marek Sawicki – wyrazi  zgod  na kandydowanie

Poniewa   zg oszono wi cej kandydatur ni  5, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono
osowanie jawne na imiennych kartach do g osowania, które po g osowaniu Pan Przewodnicz cy

Rady Miejskiej odczyta , podaj c wynik g osowania ka dego radnego.

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
1. Pan Miros aw Wdowiak – 12 g osów „za”
2. Pan Anatol Smaga – 11 g osów „za”
3. Pan Mieczys aw Laskowski – 12 g osów ‘za”
4. Pan Miko aj Stanis awski – 13 g osów „za”
5. Pani Maria nowska –13 g osów „za”
6. Pan Robert Goc – 0 g osów „za”
7. Pan Marek Sawicki – 8 g osów „za”

Nast pnie przyst piono do wyboru Przewodnicz cego Komisji do Spraw Publicznych .
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poprosi  o zg aszanie kandydatur na Przewodnicz cego
Komisji do Spraw Publicznych.
Zg oszone kandydatury na Przewodnicz cego Komisji do Spraw Publicznych:

1. Pan Miros aw Wdowiak – wyrazi  zgod  na kandydowanie
2. Pan Mieczys aw Laskowski – wyrazi  zgod  na kandydowanie

Poniewa  zosta y zg oszone dwie kandydatury, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono
osowanie jawne na imiennych kartach do g osowania, które po g osowaniu Pan Przewodnicz cy

Rady Miejskiej odczyta , podaj c wynik g osowania ka dego radnego.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.

W wyniku tak przeprowadzonego g osowania kandydaci otrzymali nast puj  liczb  g osów:

1. Pan Miros aw Wdowiak – 5 g osów
2. Pan Mieczys aw Laskowski – 9 g osów

Przewodnicz cym Komisji do Spraw Publicznych zosta  wybrany
Pan Mieczys aw Laskowski

Komisja do Spraw Publicznych zosta a wybrana w sk adzie:
1. Pan Mieczys aw Laskowski     – przewodnicz cy
2. Pan Miko aj Stanis awski         – cz onek
3. Pani nowska Maria             – cz onek
4. Pan Anatol Smaga                    – cz onek
5. Pan Miros aw Wdowiak           – cz onek
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osowanie uchwa y w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji do Spraw
Publicznych oraz wybór jej przewodnicz cego
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) wyboru Wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej dokonuj cego czynno ci delegowania
Przewodnicz cego Rady Miejskiej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.

Poniewa  zosta a zg oszona jedna kandydatura Pani Marii nowskiej ( radna wyrazi a zgod  na
kandydowanie), przeprowadzono g osowanie jawne przez podniesienie r ki.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za – g osowa o 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (p.M. nowska)

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (p.M. nowska)

9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

W tym punkcie obrad radni kierowali do siebie uwagi i zapytania, i tak:
Pan Miros aw Wdowiak - Radny skierowa  pytanie do Przewodnicz cego Rady Miejskiej, jak
wybór sk adów osobowych komisji rady ma si  do Art. 24 Ustawy o samorz dzie gminnym, gdy
dwóch radnych nie jest w adnej komisji. Zwróci  uwag , e ka dy radny powinien pracowa  w
komisji oraz, e podwójne uczestnictwo w komisjach spowoduje brak mo liwo ci pracy innych
radnych w komisjach.

Pan Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec – pogratulowa  radnym wyboru i wyrazi  nadziej ,
e wszyscy radni b  razem wspó pracowa  bez wzgl du na obóz polityczny, tak, aby gmina ca a

kwit a.

Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej – pogratulowa  wyboru na radnych. Powiedzia , e jest to
bardzo odpowiedzialna funkcja, bo Pa stwo decydujecie o tym co si  w gminie b dzie dzia o i od
Was b dzie zale o to, czy gmina dalej b dzie si  dynamicznie rozwija ,  yczy  trafnych decyzji,
sprzyjaj cych rozwojowi, dobru mieszka ców aby w zgodzie i wspó pracy rozwi zywa  problemy
z którymi si  tutaj spotykamy a w szczególno ci spotykaj  si  nasi mieszka cy, bo jeste my po to
powo ani. yczy , aby praca w radzie przynios a spodziewane efekty.

Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej – zapyta , czy godzina 1400 obrad sesji
odpowiada wszystkim radnym.

Pan Pawe  Janczyk – zaproponowa  godzin  1300

Przewodnicz cy Rady podda  propozycj  pod g osowanie, w którego wyniku propozycj  popar o  4
radnych (F.Przynoga, P.Janczyk, R.Goc, M.Laskowski)

Przewodnicz cy Rady wobec powy szego zapyta  kto jest za pozostawieniem godziny 1400

Za pozostawieniem godz. 1400 obrad sesji g osowa o  10 radnych.
Przewodnicz cy poinformowa , e sesje rady b  odbywa  si  o godz. 1400.
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Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zaproponowa , aby radni pomogli finansowo rodzinom, których dom zniszczy  po ar. Pomoc
finansowa jest niezb dna z uwagi na wielkie nieszcz cie, gdy  trzeba du ych nak adów
finansowych, eby odbudowa  dom po po arze.

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM – przekaza a
radnym informacj  odno nie o wiadcze  maj tkowych. Poinformowa a, e ustawowy termin

enia pierwszego o wiadczenia maj tkowego up ywa 30 dnia od dnia z enia lubowania oraz,
e radny jest obowi zany do pierwszego o wiadczenia maj tkowego do czy  informacj  o

sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzia alno ci gospodarczej z wykorzystaniem mienia
gminy, w której uzyska  mandat. O wiadczenia maj tkowe radni sk adaj  przewodnicz cemu rady.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej poda , e wrócimy do tego tematu kiedy

dzie pe ny sk ad rady. Je li b dzie taka konieczno   to nast pi  zmiany w sk adach komisji.

11. Zako czenie  I  sesji Rady Miejskiej w I owej.
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady I sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 9  stron, ponumerowanych od 1 do 9.

Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1645

Protoko owa a:

Maria Soko owska


