Protokół Nr I/2014
z I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
1 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczył Radny - senior Ryszard Sitkowski do momentu wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 12.00 do godz. 13.00.
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 sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
Senior – radny p.Ryszard Sitkowski otworzył I inauguracyjną sesję Rady Miasta Mszana
Dolna VII kadencji.
Stwierdził, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, tj.
przez komisarza wyborczego w terminie określonym w ustawie.
Przewodniczący obrad przywitał Radnych, Burmistrza Miasta oraz zaproszonych Gości, m.in.:
ks.Jerzego Raźnego - Proboszcza Parafii Św.Michała Archanioła, p.Fr.Dziedzinę, p.A.Pękała–
Komendanta Policji w Mszanie Dolnej oraz kierowników i dyrektorów miejskich jednostek
organizacyjnych.
Ad.2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszanie Dolnej
p.Ewa Poray-Zbrożek – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej poinformowała, że radni
otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnych.
Nie mniej jednak, jak zaznaczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszanie
Dolnej chciała uroczyście odczytać, kto został radnym Miasta Mszana Dolna.
Po odczytaniu, złożyła Radnym życzenia samych odważnych i mądrych decyzji, aby Miasto
piękniało i rozwijało się i aby mieszkańcom żyło się dobrze.
Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodniczący obrad poinformował, że Radni przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu składają ślubowanie.
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.Ryszard Sitkowski 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” lub też przez wypowiedzenie
słowa „ślubuję”.
Ad.4. Rozszerzenie porządku obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum i Rada
może obradować i podejmować uchwały.
Następnie prowadzący obrady senior - radny p.Ryszard Sitkowski przedstawił porządek obrad
jak w załączniku do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia
25.11.2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta Mszana Dolna, które to Postanowienie
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodniczący obrad, zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą
wnioski i uwagi do porządku obrad.
Radny p.Bogdan Surówka złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
(jednogłośnie) wprowadziła do porządku obrad punkt dot. wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady– jako pkt 5a.
Ad.5. Wybór Przewodniczącego Rady.
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.Bogdan Surówka – zgłosił p.Jana Stożka i p.Łukasza Popiołka.
Radny p.Jan Stożek – zgłosił p.Stanisława Antosza
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr
I/1/2014 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.
Jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wskazano p.Jana Stożka.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miasta Mszana Dolna.
Radny p.Jan Stożek – zgłosił kandydaturę p.Agnieszki Modrzejewskiej-Potaczek, która wyraziła
zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia listy zgłoszeń
kandydatów na Przewodniczącego Rady, po czym ogłosił 10 minutową przerwę, celem
przygotowania kart do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta.
Po krótkiej przerwie i opracowaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania tajnego, radca
prawny –Urzędu Miasta p.M.Panek 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 2014-2018 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Po wyjaśnieniu przystąpiono do 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 Jana Stożka.
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 13 głosach „za” wyborem na Przewodniczącego Rady
Miasta Radnej p.Agnieszki Modrzejewskiej-Potaczek, 0- „przeciw”
i 2 głosach
„wstrzymujących się” wybrała na Przewodniczącą Rady Miasta Mszana Dolna radną
p.Agnieszkę Modrzejewską-Potaczek.
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radny Senior złożył gratulacje p.Agnieszce Modrzejewskiej-Potaczek, po czym przekazał Jej
prowadzenie dalszych obrad.
p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek – podziękowała za zaufanie i powierzenie pełnienia
funkcji Przewodniczącej Rady, po czym przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj:.
Ad.5a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
Przewodnicząca Rady p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek poinformowała, że zasady
głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady są takie same jak w przypadku
wyboru Przewodniczącego i poprosiła o zgłaszanie kandydatów.
Radny p.Janusz Matoga zgłosił kandydaturę p.Agnieszki Sasal, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Radni nie zgłosili innych propozycji, wobec czego Przewodnicząca Rady zamknęła listę
zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna, po czym ogłosiła

krótką przerwę na przygotowanie kart do tajnego głosowania nad wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Po przygotowaniu kart do głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
przystąpiono do głosowania tajnego.
Po głosowaniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny p.Jan Stożek 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.
Rada Miasta w głosowaniu tajnym, przy 14 głosach „za” , 0- „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” wybrała na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Mszana Dolna radną
p.Agnieszkę Sasal.
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady – p.Agnieszka Sasal podziękowała za zaufanie i zapewniła, że
zaufanie to będzie wykorzystywała pracując jak najlepiej dla Miasta.

Ad.6. Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady
Modrzejewska-Potaczek zamknęła obrady I inauguracyjnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:
Helena Łabuz
…………………………

p.Agnieszka

Przewodniczący Rady:
p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
……………………………………

