O. 0002.1.2014
PROTOKÓŁ NR 1/2014
z I sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku w godz.
od 16:00 do 17:25 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:
Miejska Komisja Wyborcza,
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Radni Rady Powiatu, Panowie: Marek Mostowski, Wojciech Świdurski, Jerzy Rylski
oraz Janusz Taciak,
dyrektorzy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysi i przedstawiciele prasy lokalnej.
Otwarcie sesji.
Pierwszą Sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. otworzyła najstarsza wiekiem
Radna Pani Bogumiła Skiera. Po otwarciu sesji Pani Bogumiła Skiera poprosiła wszystkich
o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie powitała radnych oraz wszystkich
obecnych.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Bogumiłę Walczak Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej i jej Zastępcę Panią Marię Turkowiak o wręczenie zaświadczeń radnym.
Zgodnie z postanowieniem nr 66/2014 Komisarza Wyborczego w Lesznie porządek sesji
wyglądał następująco:
1) złożenie ślubowania przez radnych,
2) wybór przewodniczącego rady.
Ad 1. Ślubowanie radnych.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym ślubowanie odbywa się w taki sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno
radni wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem zdania:
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„Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Przewodnicząca 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”.
Następnie odczytała nazwiska radnych, każdy z nich wstawał i wypowiadał słowo „ślubuję”.
Przewodnicząca obrad oznajmiła, że każdy z radnym spośród piętnastu złożył ślubowanie,
a zatem Rada od tego momentu była władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2. Wybór Przewodniczącego Rady.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Rada Gminy wybiera ze swojego grona
przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Pani Bogumiła Skiera zaproponowała, aby
nazwiska na kartach do głosowania umieścić alfabetycznie. Ponieważ nie było innych
propozycji przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie kto jest za tym, aby nazwiska na
kartach były umieszczane alfabetycznie.
Rada jednogłośnie wypowiedziała się za zaproponowanym zamieszczeniem nazwisk.
Następnie został omówiony sposób głosowania. Przewodnicząca obrad zwróciła się do
Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady. Zgłoszono następujące
kandydatury:
Radny Kazimierz Zegar zgłosił kandydaturę Radnego Sławomira Przybylskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Elżbieta Stępa zgłosiła kandydaturę Radnego Pawła Walkowiaka, który także wyraził
zgodę na kandydowanie.
Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, przewodnicząca obrad zaproponowała
zamknięcie listy kandydatów.
Rada jednogłośnie wypowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego
Rady Miejskiej. Następnie Radny Kazimierz Zegar odczytał prezentację Radnego Pana
Sławomira Przybylskiego, a kandydat Radny Paweł Walkowiak zaprezentował się osobiście.
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przewodnicząca obrad poinformowała, że aby dokonać wyboru Przewodniczącego należy
wybrać z grona Rady komisję skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie.
W skład komisji skrutacyjnej nie mogła wchodzić osoba, która kandydowała do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady. Zaproponowała, aby skład komisji był 3 osobowy. Ponieważ
nie było innych propozycji przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie kto jest za tym, aby
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komisja pracowała w 3 osobowym składzie. Rada jednogłośnie opowiedziała się za
zaproponowanym składem.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:
Radnych: Kazimierza Zegara, Marcina Weissa i Elżbietę Stępę. Wszyscy kandydaci wyraził
zgodę.
Ponieważ zostało zgłoszonych tylu kandydatów ile ma liczyć skład komisji Przewodnicząca
obrad zarządziła głosowanie wszystkich kandydatur.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za zaproponowanym składem komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca obrad poinformowała, że Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają
spośród siebie członkowie w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej
został wybrany Radny Kazimierz Zegar. Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła komisję
skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Po przygotowaniu kart do głosowania
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Kazimierz Zegar przedstawił sposób
głosowania informując że:
Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata, na którego radny głosuje. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej
kratce lub 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 Radny Marcin Weiss wydawał karty do głosowania po czym każdy z radnych
podchodził do miejsca z urną celem oddania głosu. Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła
do liczenia głosów i sporządzenia protokołu wyników głosowania. Przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytał protokół wyników głosowania wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., informując że bezwzględną większość głosów – 11 głosów „za”
otrzymał radny Sławomir Przybylski. Drugi kandydat radny Paweł Walkowiak otrzymał 4
głosy „za”.
Protokół wyników głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca obrad przekazała dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski podziękował
Radnej Bogumile Skierze za dotychczasowe prowadzenie sesji oraz zaproponował
rozszerzenie porządku obrad o wybór dwóch wiceprzewodniczących.
Rada zwykłą większością głosów przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” zdecydowała o wyborze wiceprzewodniczących.
Wybór dwóch wiceprzewodniczących
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poinformował, że zgodnie z §18 ust.2 Statutu
Gminy wybieramy dwóch wiceprzewodniczących Rady. Zaproponował, aby nazwiska
kandydatów na
kartach do głosowania były umieszczone alfabetycznie.
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Rada jednogłośnie opowiedziała się za zaproponowanym umieszczaniem nazwisk.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych, aby zgłaszali kandydatów na
wiceprzewodniczących.
Na wiceprzewodniczących zgłoszono następujących kandydatów: Radnych Sójkę Krzysztofa,
Szymanowską Annę i Skierę Bogumiłę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie. Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur zamknięto listę i poddano pod
głosowanie kto jest za jej zamknięciem.
Rada jednogłośnie w obecności 15 radnych opowiedziała się za zamknięciem listy na
wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski poinformował, że aby dokonać
wyboru Wiceprzewodniczących należy ponownie wybrać komisję skrutacyjną, która
przeprowadzi głosowania oraz zaproponował, aby skład komisji był taki sam jak w przypadku
wyboru Przewodniczącego.
Rada jednogłośnie opowiedziała się za zaproponowanym składem. Następnie Przewodniczący
Rady poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny
Kazimierz Zegar przedstawił sposób głosowania informując że:
Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak „X” obok nazwiska
jednego lub dwóch kandydatów. Postawienie znaku „X” w kratce na więcej niż dwóch
kandydatów lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał alfabetycznie nazwiska radnych a członek
komisji skrutacyjnej Radny Marcin Weiss wydawał karty do głosowania po czym każdy
z radnych podchodził do miejsca z urną celem oddania głosu. Następnie komisja skrutacyjna
przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu wyników głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół wyników głosowania wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., informując, że bezwzględną
większość głosów otrzymali Radny Sójka Krzysztof – 10 głosów „za”, Radna Szymanowska
Anna także 10 głosów „za”, natomiast Radna Bogumiła Skiera otrzymała „6” głosów „za”.
Protokół wyników głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
oraz Przewodniczącego Rady, które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski pogratulował koleżankom i kolegom radnym
wyboru i podziękował komisji skrutacyjnej za przeprowadzenie głosowania.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad zamknięto I sesję Rady Miejskiej o godz. 17:25.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski
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