O.0052/1/2010
PROTOKÓL NR I/2010
z I sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 01 grudnia 2010 roku w godz. 12,00 – 13,40
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi
załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Pan Teofil Marciniak,
Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Maria Filipiak,
Z-ca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ewa Kujawska,
Ksiądz Kanonik Marian Kieroń i Ksiądz Proboszcz Andrzej Dolski,
dyrektorzy zakładów i jednostek budżetowych i sołtysi – lista obecności sołtysów
i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, oraz przedstawiciel
mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej
ad.1. Otwarcie sesji.
I Sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. otworzył najstarszy wiekiem Radny Pan
Ryszard Szymański, po otwarciu sesji poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu
państwowego.
Następnie powitał uczestniczących w sesji: radnych, Burmistrza Książa Wlkp. i jego zastępcę,
Skarbnika i Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego, Duchowieństwo, dyrektorów zakładów
i jednostek budżetowych,

sołtysów gminy Książ Wlkp. i

przybyłych na sesję Rady

mieszkańców.
ad.2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
Przewodniczący obrad poprosił Panią Marię Filipiak – Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej w Książu Wlkp. o wręczenie zaświadczeń o wyborze.
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Pani Maria Filipiak wręczyła zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Książa Wlkp. Panu
Teofilowi Marciniakowi i zaświadczenia nowo wybranym radnym o wyborze na radnego.

ad.3. Ślubowanie Radnych.
Przewodniczący obrad

poinformował, że zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o samorządzie

gminnym - ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni
wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich obecnych o powstanie i odczytał 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”
następnie odczytał nazwiska radnych, po których każdy z odczytanych radnych wstawał
wypowiedział słowo „ślubuję Tak mi dopomóż Bóg””
Przewodniczący obrad stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Na sesji jest obecnych 15 radnych zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Rady
Przewodniczący obrad

Radny Ryszard Szymański poinformował że, sposób wyboru

Przewodniczącego Rady określa art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust.2
Statutu Gminy.
Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zaproponował, aby nazwiska kandydatów na kartach do głosowania umieścić alfabetycznie .
Ponieważ nie było innych propozycji zarządził głosowanie kto jest za tym, aby nazwiska na
kartach do głosowania były umieszczane alfabetycznie.
Rada jednogłośnie wypowiedziała się za alfabetycznym umieszczaniem nazwisk kandydatów
na kartach do głosowania.
Następnie Przewodniczący omówił procedury głosowania.
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Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady.
Na Przewodniczącego Rady zgłoszono następujące kandydatury:
Radna Agnieszka Weber – Hałaburda zgłosiła kandydaturę Radnego Pawła Walkowiaka, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, przewodniczący obrad zaproponował zamknięcie
listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej.
Rada jednogłośnie wypowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego
Rady.
Radny Marek Mostowski – mam pytanie Panie Przewodniczący, ponieważ jedynym kandydatem
na Przewodniczącego Rady jest Pan Walkowiak, jak wiadomo obecni są dyrektorzy szkół,
jednostek gminnych, którzy podlegają procedurze konkursowej, gdzie nie rzadko pojawiają się
dość szczegółowe pytania w stosunku do tych osób. Chciałbym przed wyborem
Przewodniczącego, aby określił on koncepcję swoją, sprawowania swej funkcji, wizję jaką
widzi, ponieważ uważam, że jest to funkcja z całym szacunkiem do Państwa dyrektorów chyba
ważniejsza od funkcji dyrektora. Jeżeli ta kadencja potrwa 4 lata to wskazane byłoby, aby
kandydat na przewodniczącego, taką koncepcję nam przedstawił.
Przewodniczący obrad – jeżeli chodzi o sposób wyboru, to mówi o tym ustawa jak i statut gminy
i nie ma w tej procedurze takiej możliwości. Dlatego proszę Radcę Prawnego o ustosunkowanie
się.
Radca Prawny Pan Janicki – procedura wyboru przewodniczącego i zastępców nie przewiduje
tego typu możliwości jak zadawanie pytań czy przedstawianie koncepcji działania. Radny
powołuje się na przepisy dotyczące wyboru dyrektorów, ale to jest ustawa o systemie oświaty,
która zawiera inne uregulowania i nie mogą być bezpośrednio przenoszone na wybór
przewodniczącego rady. Ja bym nie widział takiej możliwości w tej chwili, chyba, że w
przyszłości nastąpi zmiana zapisów statutowych.
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, że aby dokonać wyboru Przewodniczącego należy wybrać
z grona Rady komisję skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie.
W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba, która kandyduje do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady.
Zaproponował, aby skład komisji skrutacyjnej był 3 osobowy.
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Ponieważ nie było innych propozycji zarządził głosowanie kto jest za tym aby komisja
pracowała w 3 osobowym składzie.
Rada jednogłośnie wypowiedziała się za 3 osobowym składem komisji skrutacyjnej.
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów:
Radna Stępa zgłosiła kandydaturę Radnego Lewandowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Lewandowski zgłosił kandydaturę Radnego Jędrzejczaka, który wyraził zgodę
Radna Weber-Hałaburda

zgłosiła kandydaturę

Radnego Mostowskiego, który nie wyraził

zgody.
Radna Skiera zgłosiła kandydaturę Radnej Weber-Hałaburdy, która nie wyraziła zgody.
Radny Lewandowski zgłosił kandydaturę Radnej Radajewskiej, która wyraziła zgodę.
Ponieważ zostało zgłoszonych tyle kandydatów ile ma liczyć skład komisji Przewodniczący
obrad zarządził głosowanie na wszystkie kandydatury razem.
Rada zwykłą większością głosów: przy 14 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się”
wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: Radny Maciej Lewandowski, Radny Błażej
Jędrzejczak, Radna Elżbieta Radajewska.

Przewodniczący obrad poinformował, że Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybiera
komisja spośród siebie w głosowaniu jawnym.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym został wybrany Radny Maciej
Lewandowski.
Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania a
następnie ogłosił przerwę na czas pracy komisji.
Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Maciej
Lewandowski przedstawił zasady głosowania, informując, że:
Głosując za kandydatem, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem
„NIE”.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.
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Aby zachować tajność głosowania, głosowanie przebiegało w ten sposób, że Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej wyczytywał alfabetycznie nazwiska Radnych a członek Komisji
Skrutacyjnej Radna Elżbieta Radajewska wydawała karty do głosowania po czym każdy radny
podchodził do stolika z urną celem dokonania wyboru
Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu wyników
głosowania.
Przewodniczącego komisji skrutacyjnej

odczytał protokół wyników głosowania wyboru

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., stwierdzając, że bezwzględną większość
głosów otrzymał Radny Paweł Walkowiak.
Protokół wyników głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/1/06 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp.- która stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady, gratulując wyboru.
Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak – dziękuję za wybór, VI kadencja wprowadza
samorząd w wolnej Polsce w III dekadę. Nawet najwięksi krytycy samorządowi mówili, że w
wolnej Polsce po 1989 czy 1990 roku to był jeden z lepszych wyborów drogi którą Polska miała,
po tym przełomie. Nawet nasi najwięksi oportuniści samorządów, którzy w 1989 roku mówili,
że ustawa o samorządzie gminnym to bubel, musieli przyznać rację że jednak ten system się
najbardziej spełnił, sprawdził. Że tak jak kiedyś mówił Jan Paweł II, życie każdego człowieka
na dole będzie zależeć właśnie od ludzi samorządu. Mam nadzieję, że ten samorząd wybrany
21 listopada, którym mam zaszczyt od dzisiaj niejako kierować, zrobi przez te 4 lata dużo
dobrych rzeczy. Zrobimy to wspólnie, to nie będzie zależeć tylko od Przewodniczącego,
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Wiceprzewodniczących, tylko to będzie Burmistrza, to będzie zależeć od nas wszystkich, tych
którzy dostali ten mandat właśnie w wyborach 21 listopada. Tylko wspólną wytężoną pracą,
wspólnym wysiłkiem, wspólnym zrozumieniem możemy osiągnąć pewne rzeczy do tego
społeczeństwa, które nas wybrało.
Dziękuję

Radnemu Seniorowi Ryszardowi Szymańskiemu za dotychczasowe sprawne

przeprowadzenie sesji.
5.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak poinformował, że zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu
Gminy - wybieramy dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
Zasady głosowania są następujące głosujemy poprzez stawianie na karcie do głosowania znak
„X” w kratce obok nazwiska kandydata. Ponieważ wybieramy

2 Wiceprzewodniczących

dlatego aby głos był ważny - znak „X” możemy postawić najwyżej przy dwóch kandydatach.
Przewodniczący

obrad

zwrócił

się

do

Radnych

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Wiceprzewodniczących Rady.
Na Wiceprzewodniczących Rady zgłoszono następujące kandydatury:
Radna Radajewska zgłosiła kandydaturę Radnej Elżbiety Stępa.
Radny Szymański zgłosił kandydaturę Radnej Agnieszki Weber-Hałaburda.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący obrad zaproponował o zamknięcie
listy.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek - kto jest za zamknięciem listy kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych - jednogłośnie wypowiedziała
się za zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, że aby dokonać wyboru Wiceprzewodniczących Rady
należy wybrać z grona Rady komisję skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie.
W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba, która kandyduje do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady.
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Zaproponował, aby skład komisji skrutacyjnej był

3 osobowy, jak przy wyborze

Przewodniczącego Rady.
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów:
Radna Stępa zgłosiła kandydaturę Radnego Lewandowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Lewandowski zgłosił kandydaturę Radnego Jędrzejczaka, który wyraził zgodę
Radny Lewandowski zgłosił kandydaturę Radnej Radajewskiej, która wyraziła zgodę.
Ponieważ zostało zgłoszonych tyle kandydatów ile ma liczyć skład komisji Przewodniczący
obrad zarządził głosowanie na wszystkie kandydatury razem.
Rada zwykłą większością głosów: przy 14 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się”
wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: Radny Maciej Lewandowski, Radny Błażej
Jędrzejczak, Radna Elżbieta Radajewska.
Przewodniczący obrad poinformował, że Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybiera
komisja spośród siebie w głosowaniu jawnym.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym został wybrany Radny Maciej
Lewandowski.
Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania
a następnie ogłosił przerwę na czas pracy komisji.
Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Maciej
Lewandowski przedstawił zasady głosowania, informując, że:
Głosujemy poprzez stawianie znaku „X” w kratce przy nazwisku
Głosować można stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska lub nazwisk
kandydatów. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Aby zachować tajność głosowania, głosowanie przebiegało w ten sposób, że Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej wyczytywał alfabetycznie nazwiska Radnych a członek Komisji
Skrutacyjnej Radna Elżbieta Radajewska wydawała karty do głosowania po czym każdy radny
podchodził do stolika z urną celem dokonania wyboru
Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu wyników
głosowania.
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Przewodniczącego komisji skrutacyjnej

odczytał protokół wyników głosowania wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Książu Wlkp., stwierdzając, że bezwzględną
większość głosów otrzymali Radna Elżbieta Stępa i Radna Agnieszka Weber-Hałaburda.
Protokół wyników głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/2/06 w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Książu Wlkp.- która stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.
ad.6.Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
Interpelacji nie zgłoszono.
ad.7.Informacja Burmistrza o stanie gminy
Informację o stanie gminy złożył Burmistrz Pan Teofil
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Dyskusji w tym temacie nie było.

Marciniak – informacja stanowi

ad.8.Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
z zamknął I Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 13,40

Protokołowała:
Irena Witko

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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