
Protokół Nr I

z sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 roku.

W sesji wzięło udział 21 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (lista obecności w załączeniu do

protokołu).

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów elekt;

Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,

Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów;

Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów,

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Staszów,

Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy jednostek podległych Gminie,

Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli,

Zaproszeni goście, przedstawiciele mediów.

Ad. 1

Na podstawie art. 20 ust. 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwarcia

I sesji Rady Miejskiej w Staszowie dokonał Pan Zbigniew Brzyszcz – radny senior.  Na wstępie

poinformował zgromadzonych, iż sesja zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym jest

nagrywana.  Następnie prosił  wszystkich o powstanie i  wprowadzenie sztandaru Rady Miejskiej

w Staszowie i odegranie hejnału. Powitał wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. 

Przed  przystąpieniem  do  ceremonii  ślubowania  poproszony  przez  radnego  seniora Sekretarz

Miasta  i  Gminy  Staszów  Sławomir  Mikula zapoznał  zgromadzonych  z  Postanowieniami

Komisarza  Wyborczego  w  Kielcach  II  z  dnia  3  listopada  2018  r.  w  sprawie  stwierdzenia

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach

organów  jednostek  samorządu  terytorialnego,  zarządzonych  na  dzień  21  października  2018  r.

i w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października

2018 r. (postanowienia w załączeniu do protokołu).

Ad. 2

Pani  Małgorzata  Chwała  –  Przewodnicząca  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Staszowie

dokonała  wręczenia  nowo  wybranym  radnym  zaświadczeń  o  wyborze.  Radni  wyczytywani

w kolejności alfabetycznej odbierali w/w zaświadczenia. 

Ad. 3

Pani  Małgorzata  Chwała  –  Przewodnicząca  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Staszowie

dokonała wręczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów Leszkowi Kopciowi
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zaświadczenia o wyborze.

Ad. 4

Pan Zdzisław Brzyszcz poprosił Pana Huberta Gawłowicza, jako najmłodszego wiekiem radnego

o odczytanie tekstu ślubowania radnych.

Pan Hubert Gawłowicz odczytał tekst ślubowania radnych:

„Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego

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

mieszkańców”.

Radni  w  kolejności  wyczytanej  przez  Pan  Zdzisława  Brzyszcza  złożyli  ślubowanie  poprzez

wypowiedzenie słowa „ślubuję’, bądź słów „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Zdzisław Brzyszcz poinformował, że po złożeniu ślubowania radni mają wszystkie prawa do

wykonywania swojego mandatu.

Ad. 5

Pan Zdzisław Brzyszcz poinformował, iż w sesji bierze udział 21 radnych na ogólną liczbę 21,

w związku z czym stwierdził prawomocność obrad (quorum). 

Ad. 6

Pan Zdzisław Brzyszcz przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Staszowie.

2. Wręczenie  przez  Przewodniczącego  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Staszowie  nowo

wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Wręczenie  przez  Przewodniczącego  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Staszowie  nowo

wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Staszowie.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie prowadzenia obrad.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie.

10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Staszowie.

Radni nie zgłosili uwag, wniosków do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych było 21

radnych).
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Ad. 7

Pan  Zdzisław  Brzyszcz zgłosił  kandydaturę  Pana  Ireneusza  Kwiecjasza  na  Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Staszowie, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Senior  poddał  pod głosowanie zamknięcie  listy kandydatur  na Przewodniczącego Rady

Miejskiej  w Staszowie, która przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się została przyjęta

(obecnych było 21 radnych).

Następnie Radny Senior poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji skrutacyjnej.

Do składu Komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: Ewa Marek, Zbigniew Wojciechowski,

Jacek Piwowarski.

Innych kandydatur nie zgłoszono

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji skrutacyjnej.

Radny Senior poddał pod glosowanie zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji skrutacyjnej,

która została jednogłośnie przyjęta (głosowało 19 radnych).

Następnie został poddany pod głosowanie skład osobowy Komisji skrutacyjnej.

W wyniku głosowania zgłoszony skład Komisji został przyjęty przez Radę Miejską (obecnych było

17 radnych).

Następnie  członkowie  Komisji  skrutacyjnej  ukonstytuowali  się  i  wyłonili  spośród  powołanego

składu Przewodniczącego w osobie radnej Ewy Marek.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach w celi przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie  Pan Zdzisław Brzyszcz wznowił obrady i udzielił głosu radnej Ewie Marek, która

zapoznała  radnych  z  regulaminem  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Staszowie

zawartym w Statucie Miasta i Gminy Staszów.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie zgodnie z zapisami powyższego regulaminu.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania wyników

głosowania.

Po  ustaleniu  wyników  głosowania  Pani  Ewa  Marek  odczytała  protokół  Komisji  skrutacyjnej

(w załączeniu do protokołu), zgodnie z którym w głosowaniu tajnym Rada Miejska większością

głosów na Przewodniczącego Rady wybrała Pana Ireneusza Kwiecjasza.

Następnie  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Staszów przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie

stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 1/18.

Po przeprowadzonym głosowaniu  Rada Miejska  w Staszowie  jednomyślnie  (obecnych  było  21

radnych) podjęła

Uchwałę Nr 1 / 1/ /2018
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Ad. 8

Dalsze prowadzenie obrad przejął Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej

w Staszowie, który podziękował za wybór i obdarzone zaufanie.

Ad. 9

Pan Ireneusz Kwiecjasz poinformował, iż zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada przystąpi

do wyboru jednego z dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie.

Rada Miejska nie zgłosiła uwag co do pozostawienia Komisji skrutacyjnej w tym samym składzie

osobowym i przyjęła go jednogłośnie (głosowało 21 radnych).

Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się i ponownie Przewodniczącym została radna Ewa Marek,

która zapoznała z zapisami regulaminu głosowania zawartym w Statucie Miasta i Gminy Staszów.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  poprosił  radnych  o  zgłaszanie

kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.

Radny Tomasz Klimek zgłosił kandydaturę radnej Beaty Gajek – Dyl, która wyraziła zgodę na

kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Pan Ireneusz Kwiecjasz zarządził głosowanie

w sprawie zamknięcia listy kandydatur na jednego z dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

w Staszowie, która przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się została przyjęta (obecnych było

21 radnych).

Przewodniczący  Rady Miejskiej zarządził  przerwę w obradach,  celem przygotowania  kart  do

głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Po wznowieniu  obrad  Komisja  skrutacyjna  przeprowadziła  głosowanie  zgodnie  z  regulaminem

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.

Po  przeprowadzeniu  tajnego  głosowania  Komisja  skrutacyjna  przystąpiła  do  prac  związanych

z ustaleniem wyników głosowania.

Po ustaleniu wyników Pani Ewa Marek odczytała protokół Komisji skrutacyjnej (w załączeniu do

protokołu), zgodnie z którym w głosowaniu tajnym Rada Miejska w Staszowie większością głosów

za na jednego z dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie wybrała radną Beatę

Gajek – Dyl.

Następnie Sekretarz Miasta i Gminy Staszów Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały

w  sprawie  stwierdzenia  wyboru  radnej  Beaty  Gajek  –  Dyl  na  Wiceprzewodniczącego  Rady

Miejskiej w Staszowie – projekt nr 2/18.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr 1 / 2 / 2018
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Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Staszowie poprosił  radnych  o  zgłaszanie

kandydatur na  drugiego z dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie.

Radny Jacek Piwowarski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Klimka, który wyraził zgodę na

kandydowanie.

Innych  kandydatur  nie  zgłoszono,  w  związku  z  czym  Pan  Ireneusz  Kwiecjasz zarządził

głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatur na drugiego z dwóch Wiceprzewodniczących

Rady Miejskiej w Staszowie, która przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się została przyjęta

(obecnych było 21 radnych).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zarządził  przerwę  w  obradach,  celem  przygotowania  kart  do

głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Po wznowieniu  obrad  Komisja  skrutacyjna  przeprowadziła  głosowanie  zgodnie  z  regulaminem

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.

Po  przeprowadzeniu  tajnego  głosowania  Komisja  skrutacyjna  przystąpiła  do  prac  związanych

z ustaleniem wyników głosowania.

Po ustaleniu wyników Pani Ewa Marek odczytała protokół Komisji skrutacyjnej (w załączeniu do

protokołu), zgodnie z którym w głosowaniu tajnym Rada Miejska w Staszowie większością głosów

za na  drugiego z  dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Staszowie wybrała  radnego

Tomasza Klimka.

Sekretarz Miasta i Gminy Staszów Sławomir Mikula zapoznał z projektem uchwały w sprawie

stwierdzenia  wyboru  radnego  Tomasza  Klimka  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej

w Staszowie – projekt nr 5/18.

Rada Miejska jednomyślnie (obecnych było 21 radnych) podjęła

Uchwałę Nr 1 / 3 / 2018

Ad. 10

Pan Ireneusz Kwiecjasz poprosił Pana Leszka Kopcia o złożenie ślubowania.

Pan Leszek Kopeć wypowiedział treść roty, która brzmiała:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności

prawu,  a  powierzony  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i  pomyślności

mieszkańców Miasta i Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 11

Pan Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, podziękował za udział

w sesji po czym zamknął jej obrady.
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Na tym protokół zakończono.

Czas trwania sesji od godz. 13:00 do godz. 16:20

Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Staszowie

Protokołowała:     ( - ) Ireneusz Kwiecjasz

insp. A. Janicka
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