Protokół Nr I/10
z I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
1 grudnia 2010r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył Radny - senior Stanisław Andrzej Dudzik do momentu wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 10.00 do godz. 11.10.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Senior – radny p.Stanisław Andrzej Dudzik otworzył I inauguracyjną sesję Rady Miasta
Mszana Dolna VI kadencji.
Stwierdził, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, tj.
przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji w terminie określonym w ustawie.
Przewodniczący obrad przywitał Radnych, Burmistrza Miasta oraz zaproszonych Gości:
ks.Jerzego Raźnego - proboszcza Parafii Św.Michała Archanioła, p.Fr.Dziedzinę,
p.M.Szczepańskiego – Komendanta Policji w Mszanie Dolnej oraz kierowników i dyrektorów
miejskich jednostek organizacyjnych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada Miasta posiada quorum.
Ad.2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
Przewodniczący obrad poinformował, że Radni przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu składają ślubowanie. Odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu
radnego.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił sposób składania ślubowania przez
Radnych określony w art.23a ustawy o samorządzie gminnym, tzn. po odczytaniu roty
ślubowania wywoływani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”, przy czym
mogą dodać zdanie „tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadzący obrady senior - radny p.Stanisław Andrzej Dudzik poprosił zebranych o powstanie,
po czym odczytał rotę ślubowania o następującej treści: "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 każdy Radny, wywołany kolejno wg listy obecności, powstając złożył ślubowanie
poprzez wypowiedzenie słów: „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.

W dalszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił radnym porządek obrad jak
w zawiadomieniu o zwołaniu sesji stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, po
czym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego planu posiedzenia Rady Miasta.
Ad.3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna:
Przewodniczący obrad poinformował, że Rada Miasta dokonuje wyboru Przewodniczącego
Rady jak i Wiceprzewodniczącego ze swojego grona, bezwzględną większością głosów
w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
Zgodnie ze Statutem Miasta głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana na
sesji spośród radnych, składająca się z Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i co najmniej
dwóch członków Komisji.
Liczba radnych obecnych na sali – 15 radnych (tj. pełny skład Rady Miasta).
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o zgłaszanie radnych do Komisji
Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili:
Radny p.Stanisław Dziętło – zgłosił p.Bogumiłę Cieżak i p.Irenę Łacną
Radny p.Stanisław Andrzej Dudzik – zgłosił p.Piotra Cieżaka
Radni zaproponowali by Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej był p.Piotr Cieżak.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
I/1/2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miasta Mszana Dolna.
Radny p.Stanisław Dziętło – zgłosił kandydaturę p.Adama Malca, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Przewodniczący obrad - Radny p.Stanisław Andrzej Dudzik – zgłosił p.Władysława
Broczkowskiego, który również wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia listy zgłoszeń
kandydatów na Przewodniczącego Rady, po czym poprosił o przedstawienie się kandydatów.
Po opracowaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania tajnego, Przewodniczący
Komisji przedstawił radnym wzór karty do głosowania tajnego oraz wyjaśnił zasady głosowania.
Wzór karty do głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna w kadencji 2010-2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady.

Na okoliczność przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta, Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który został odczytany przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – pana Piotra Cieżaka.
Protokół ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji, zaś karty z głosowania tajnego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna stanowią odpowiednio
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu tajnym, przy 9 głosach „za” wyborem na Przewodniczącego Rady
Miasta Radnego p.Adama Malca, i 6 głosach „za” wyborem do pełnienia tej funkcji Radnego
p.Władysława Broczkowskiego wybrała na Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
radnego p.Adama Malca.
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radny Senior złożył gratulacje p.Adamowi Malcowi, po czym przekazał prowadzenie dalszych
obrad.
p.Adam Malec – podziękował za zaufanie i powierzenie pełnienia funkcji Przewodniczącego
Rady, po czym przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj:.
Ad.4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
Przewodniczący Rady p.Adam Malec poinformował, że zasady głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady są takie same jak w przypadku wyboru Przewodniczącego i
poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny p.Piotr Cieżak zgłosił kandydaturę p.Roberta Rataja, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny p.J.Wardyński – zgłosił p.Stanisława Andrzeja Dudzika, który nie wyraził zgody na
kandydowanie.
Po przygotowaniu kart do głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania tajnego na 1 kandydata.
Przewodniczący obrad poprosił o przystąpienie i przeprowadzenie głosowania tajnego.
Po głosowaniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny p.Piotr Cieżak odczytał protokół
z głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady, który stanowi załącznik nr 9 do
protokołu z sesji.
Karty z głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana
Dolna stanowią odpowiednio załącznik nr 10 do protokołu z sesji.
Na podstawie odczytanego protokołu z głosowania tajnego, Przewodniczący obrad
oświadczył, że w głosowaniu tajnym przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”
Rada Miasta Mszana Dolna dokonała wyboru radnego p.Roberta Andrzeja Rataja na
Wiceprzewodniczącego Rady.
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady – p.Robert Rataj podziękował za zaufanie i wybór. Zapewnił
o współpracy z Radnymi, Przewodniczącym Rady i Burmistrzem Miasta.

Ad.5. Wolne wnioski
Burmistrz Miasta – podkreślił, że dobrym zwyczajem jest rozpoczynanie kadencji od Mszy Św.
Msza Św. została odprawiona w kościele Św.Michała Archanioła i poprzedziła obrady I sesji
Rady Miasta.
Burmistrz Miasta - p.T.Filipiak kontynuując złożył gratulacje wyborczego sukcesu
nowowybranym radnym.
Powiedział: „jest to kredyt zaufania i naszym obowiązkiem jest abyśmy od tego momentu
pracowali wspólnie na rzecz dobra tego Miasta. Deklaruję pełną współpracę z całą Radą Miasta”
Na koniec Burmistrz Miasta złożył gratulacje p.A.Malcowi i p.R.Ratajowi w związku z
wyborem do pełnienia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Ad.6. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady p.Adam Malec zamknął
obrady I inauguracyjnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…………………………

Przewodniczący Rady:
p.Adam Malec
……………………………………

