Protokół Nr I /2014
obrad I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
Obrady I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbyły się 1 grudnia 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Trwały od godziny 13.00 do 16.40.
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Jerzy Cichocki, przywitał nowo wybranych radnych,
Burmistrza elekta Roberta Olejniczaka, gratulując im wyboru. Powitał zaproszonych gości
uczestniczących w obradach sesji.
O zabranie głosu poprosił Wiceprzewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Izabele
Nowakowską. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie oraz wiceprzewodnicząca
wręczyły nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miejskiej .
Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulowała wyboru i złożyła życzenia
sukcesów w zaszczytnej funkcji radnego oraz wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w
życiu osobistym. Wystąpienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji poinformował że pierwszą sesje Rady
Miejskiej w Kłodawie zwołał Komisarz Wyborczy działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, który stanowi, że pierwszą sesję nowo wybranej rady
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze kraju.Na podstawie powołanych przepisów dzisiejszą
inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Kłodawie zwołał Komisarz Wyborczy w Koninie
Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014r. Postanowienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady , do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.Najstarszym wiekiem radnym wybranym w skład Rady Miejskiej w
Kłodawie jest radna pani Danuta Kościukiewicz, której oddał prowadzenie obrad sesji.Rada senior
Danuta Kościukiewicz otworzyła obrady I – inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Kłodawie .
Podziękowała za powierzenie tak zaszczytnej funkcji, zapewniła, że dołoży starań by obrady
pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Powitała serdecznie wszystkich radnych, Burmistrza elekta Roberta Olejniczaka, Radnych Rady
Powiatu, jak również wszystkich uczestników obrad sesji.
Poinformowała, że w obradach sesji uczestniczą :
Sekretarz Gminy pani Dorota Galus
Skarbnik Gminy pan Grzegorz Dzięgielewski
Radca prawny pan Jacek Kubiak
Kierownik Referatu Oświaty,Kultury i Sportu Dawid Pudło
Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,
Komendant Policji i Straży Miejskiej,
Stwierdziła, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych , co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu .
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4.
Obrady sesji protokołowała Krystyna Rzetelska - podinspektor w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie.

Punkt 2
Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego
Rada senior Danuta Kosciukiewicz poinformowała, że w dniu 16 listopada 2014 r. mieszkańcy
Gminy Kłodawa w wyborach powszechnych wybrali 15 radnych wchodzących w skład Rady
Miejskie w Kłodawie. Dokumentem potwierdzającym wybór na radnego jest zaświadczenie
wydane przez Miejską Komisję Wyborczą.
Poprosiła Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodawie o
wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym.
Punkt 3
Złożenie ślubowanie przez radnych
Radny senior poinformował, że zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie
Zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty
wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z
dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Poprosiła najmłodszego wiekiem radnego Pana Jacka Zielińskiego o odczytywanie z listy kolejno
z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej a następnie każdego wyczytywanego radnego o
powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowanie słowem „ Ślubuję”. Przypomniała o
możliwości dodania po słowie ślubuję formuły „ Tak mi dopomóż Bóg „
Poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę ślubowania.
Następnie najmłodszy wiekiem radny Pana Jacek Zieliński odczytywał z listy kolejno z imienia i
nazwiska radnych Rady Miejskiej , a następnie każdy wyczytywany radny powstał i potwierdził
wolę złożenia ślubowania słowem „ Ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć
formułę „ Tak mi dopomóż Bóg „
Poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę ślubowania:
„ 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 wypowiedzeniu słowa ślubuję Radni: Dziedzic Andrzej Antoni,Kościukiewicz Danuta
Marianna,Łopaciński Janusz Aleksander,Marczak Karol,Jan,Matczak Wojciech Andrzej,Michalak
Anna,Michalak Anna,Michałkiewicz Mariusz Waldemar,Rzetelski Antoni Tadeusz,Siwiński
Grzegorz Józef,Sobierajski Stanisław,Szałański Julian,Tyksińska Jadwiga Anna,Więtczak
Edwarde,Zieliński Jacek wypowiedzieli formułkę „ Tak mi dopomóż Bóg „
Radna senior podziękowała za udzielenie ślubowania. Gratulując i stwierdzając, że Radni którzy
złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej na kadencję 2014-2018.
Punkt4
Stwierdzenie quorum
Przewodnicząca senior stwierdziła ,że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych , co stanowi
quorum, przy którym rada może obradować i podejmować uchwały.
Punkt5
Uchwalenie porządku obrad sesji

Przewodnicząca Senior, poinformowała że Komisarz Wyborczy w Koninie Postanowieniem z dnia
25 listopada 2014r zwołał I sesje Rady Miejskiej w Kłodawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;
3. Złożenie ślubowania przez radnych;
4. Stwierdzenie quorum
5 .Uchwalenie porządku obrad
6. Wybór Przewodniczącego Rady
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego:
8. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
9. Dyskusja – wolne wnioski;
10.Zamknięcie sesji.
Radna Senior zwróciła się z pytaniem: Czy ktoś ma uwagi, propozycję do przedstawionego
porządku obrad?
Poinformowała, że w przypadku zgłoszenia propozycji zmian do porządku obrad zmiany zostaną
wprowadzone jeśli za zmianą w każdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna
większość ustawowego składu rady to jest co najmniej 8 radnych.
Wobec braku pytań i uwag do porządku obrad radna senior poinformowała, że obrady sesji będą
przebiegały wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;
3. Złożenie ślubowania przez radnych;
4. Stwierdzenie quorum
5 .Uchwalenie porządku obrad
6. Wybór Przewodniczącego Rady
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego:
8. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
9. Dyskusja – wolne wnioski;
10.Zamknięcie sesji.

Punkt 6
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.
Radna senior przedstawiła tryb i zasady głosowania w wyborze osoby do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej .
Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 p. 2 statutu gminy Rada Miejska

na pierwszej sesji, wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu,
który wynosi 15 radnych, - w głosowaniu tajnym.
Radni w głosowaniu tajnym głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana
z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik
głosowania.
Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załączniki do protokołu obrad sesji.
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza , że przechodzi kandydat, który uzyskał co
najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.
a) wybór komisji skrutacyjnej
Przewodniczący Senior zwraca się do Rady o podanie kandydatów w skład komisji skrutacyjnej
zgłoszono następujących kandydatów radnych:Karola Marczaka,Wojciecha Matczaka,Annę
Michalak.
Następnie radna senior zwróciła się do kandydatów podanych w skład komisji skrutacyjnej pytając
kolejno czy wyrażają zgode na pracę w komisji skrutacyjnej.
Radna Senior zamknęła listę kandydatów.Wszyscy kandydaci zgłoszeni w skład komisji
skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę.
Radna senior poddała pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej zwracając się do radnych z
pytaniem -”Kto z państwa radnych jest za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej?”
Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności na sali obrad 15 radnych opowiedzieli
się za składem komisji skrutacyjnej.
b)zgłaszanie kandytatów na przewodniczącego
Radna senior zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodawie.
Zgłoszono następujących kandydatów radnych: Grzegorza Józefa Siwińskiego i Antoniego
Tadeusza Rzetelskiego.
Nastepnie radna senior zwróciła się do kandydatów czy wyrażają zgodę.
Radna Senior zamknęła listę kandydatów.Za przyjęciem wniosku w sprawie zamknięcia listy
kandydatów na Przewodniczącego Rady opowiedziało się 15 radnych. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Kandydaci zgłoszeni na przewodniczącego Rady wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radna senior przedstawiła sposobób głosowania przy wielu kandydatach.
Radna senior zapytała czy kandydaci na Przewodniczącego Rady Miejskiej chcą zabrać głos.
Każdy z kandydatów przedstawił swój życiorys.
Zaproponowała, aby głosy liczył radny pan Andrzej Dziedzic, wpisany na listę radnych pod nr 1 .
Radna senior ogłosiła 10 minutową przerwę i poprosiła komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się
i przystąpienie do pracy.
Po przerwie
Radna senior zapoznał Radę z projektem regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Marczak przedstawił projekt sposobu głosowania w
wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Projekt regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego przy wielu kandydatach:
1. Głosowanie jest tajne.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów
w porządku alfabetycznym.
3. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.
4. Głosuje się na jednego kandydata pozostawiając na karcie do głosowania jedno nieskreślone

nazwisko – jest to głos „ za”.
5. Skreślenie nazwiska oznacza głos „przeciw „
6. Oddanie karty bez skreśleń oznacza „ wstrzymanie się od głosu”
7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą i równą ilość głosów,
głosowanie powtarza się.
8. Jeżeli pozosatnie więcej niż jedno nie skreslone nazwisko oznacza „głos nieważny”
Radny Senior zapytała czy ktoś ma pytania względnie uwagi do projektu sposobu głosowania,
a następnie poddała projekt pod głosowanie.
Za przyjęciem regulaminu wyboru opowiedziało się 15 radnych. Regulamin został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodnicząca Senior ogłosiła kolejną 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu
przygotowania przez komisje skrutacyjną kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Komisja Skrutacyjna, rozdała karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał nazwiska Radnych którzy podchodzili do urny
wrzucając karty do głosowania.
Radna senior ogłosiał 10 min przerwę a Komisję skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów i
podanie wyników głosowania.
Po przerwie
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Karol Marczak odczytał protokół z obliczania głosów
oddanych w głosowaniu na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Komisja Skrutacyjna stwierdziła ,że
kandydat radny Grzegorz Józef Siwiński uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Karty do głosowania zostały włożone do koperty zaklejone i opieczętowane. Koperta z kartami do
głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radna Senior pogratulowała radnemu Grzegorzowi Józefowi Siwińskiemu wyboru, życząc owocnej
pracy dla dobra gminy Kłodawa.
Przewodnicząca Senior odczytała uchwałę Rady Miejskiej o wyborze Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Za przyjęciem zaproponowanej treści uchwały opowiedziało się 15 radnych w głosowaniu jawnym
przy obecnosci na sali obrad 15 radnych.
Uchwała Nr I/1/ 2014 została przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radna Senior poprosiła Przewodniczącego Rady Miejskiej o dalsze prowadzenie obrad.
Punkt7
Przewodniczący Rady Miejskiej przejął prowadzenie obrad sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej przejął prowadzenie obrad sesji podziękował Przewodniczącej
Seniorowi za prowadzenie obrad sesji w pierwszych punktach porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Józef Siwiński podziękował za wybór i przystąpił do
realizacji pkt. 8 porządku obrad.
Punkt 8
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczacy Rady Grzegorz Józef Siwiński przedstawił tryb i zasady głosowania w wyborze
osoby do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej .
Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 15 p. 2 statutu gminy Rada Miejska
wybiera w takim samym trybie jak Przewodniczącego Rady jednego Wiceprzewodniczacego.

Radni w głosowaniu tajnym głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana
z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik
głosowania.
Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załączniki do protokołu obrad sesji.
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza , że przechodzi kandydat, który uzyskał co
najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.
Po przedstawieniu sposobu głosowania Przewodniczący Senior zwrócił się z prośbą o zgłaszanie
kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.
Zgłoszono następujących kandydatów:Jacka Zielińskiego,Jadwige Tyksińską,Antoniego
Rzetelskiego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do kandydatów z pytaniem czy wyrażają zgodę na
kandydowanie.
Radny Antoni Rzetelski nie wyraził zgody, pozostali radni: Jacek zieliński i Jadwiga Tyksińska
wyrazili zgodę.
Przewodniczacy Rady zapytał czy kandydaci na Przewodniczącego Rady Miejskiej chcą zabrać
głos. Żaden z kandydatów nie zabrał głosu.
Przewodniczący zapytał czy są dalsze kandydatury. Wobec braku kolejnych zgłoszeń
zaproponował zamknięcie listy kandydatów. Zaproponował , aby głosy liczył radny pan Andrzej
Dziedzic, wpisany na listę radnych pod nr 1 .
Za przyjęciem wniosku w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady
opowiedziało się 15 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę i poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do
pracy.
Po przerwie
Przewodniczacy komisji skrutacyjnej zapoznał Radę z projektem regulaminu głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Marczak przedstawił projekt sposobu głosowania w
wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Projekt regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego przy wielu kandydatach:
1. Głosowanie jest tajne.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów
w porządku alfabetycznym.
3. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.
4. Głosuje się na jednego kandydata pozostawiając na karcie do głosowania jedno nieskreślone
nazwisko – jest to głos „ za”.
5. Skreślenie nazwiska oznacza głos „przeciw „
6. Oddanie karty bez skreśleń oznacza „ wstrzymanie się od głosu”
7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą i równą ilość głosów,
głosowanie powtarza się.
8. Jeżeli pozosatnie więcej niż jedno nie skreslone nazwisko oznacza „głos nieważny”
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma pytania względnie uwagi do projektu sposobu
głosowania,a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Za przyjęciem regulaminu wyboru opowiedziało się 15 radnych. Regulamin został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił kolejną 10 minutową przerwę w obradach sesji w celu przygotowania
przez komisje skrutacyjną kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Komisja Skrutacyjna, rozdała karty do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał nazwiska radnych którzy podchodzili do urny
wrzucając karty do głosowania.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę a Komisję skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i
podanie wyników głosowania.
Po przerwie
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Karol Marczak odczytał protokół z obliczania głosów
oddanych w głosowaniu na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że kandydat radny Jacek Zieliński uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Karty do głosowania zostały włożone do koperty zaklejone i opieczętowane. Koperta z kartami do
głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady pogratulowałł radnemu Jackowiu Zielińskiemu wyboru, życząc owocnej
pracy dla dobra gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Rady Miejskiej o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
Za przyjęciem zaproponowanej treści uchwały opowiedziało się 15 radnych.
Uchwała Nr I/2/2014 została przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt9
Wolne wnioski
Burmistrz Robert Olejniczak pogratulował wszystkim radnym wyboru na funkcję radnego
stwierdzając ,że cyt. „ praca w samorządzie to służba dla tych , którzy was wybrali”
P u n k t 10
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady I sesji
Rady Miejskiej w Kłodawie wypowiadając słowa:
„Zamykam obrady I sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Protokołowała
(-) Krystyna Rzetelska

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

