
Protokół Nr I/14
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 01 grudnia 2014r.

Posiedzenie  I  Sesji  Rady Miejskiej  Orzesze  w  części  pierwszej  otworzył  i  prowadził  zgodnie
z art.20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. najstarszy wiekiem radny 
obecny na Sesji – Radny Józef Bańczyk. 

Na posiedzeniu przyjęto Uchwały Nr I/1-2/14.

1. Otwarcie Sesji
Na  wstępie  Przewodniczący  obrad  przywitał  wszystkich  nowo  wybranych  radnych  oraz 
wszystkich  zaproszonych  gości.  Przedstawił  porządek  sesji,  który  radnym  przesłał  Komisarz 
Wyborczy w Katowicach. 

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  na  sali  jest  obecnych
15 radnych, co stanowi  kworum do podejmowania uchwał.

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek. 

2.  Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
Przewodniczący  obrad poprosił  p.Wojciecha  Płachetkę  – przewodniczącego Miejskiej  Komisji 
Wyborczej  w  Orzeszu  o  wręczenie  zaświadczeń  o  wyborze  na  radnego  w  wyborach 
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. 

3.  Ślubowanie radnych
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art.23a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym z 
dnia  8  marca  1990r.  ślubowanie  odbędzie  się  poprzez  wypowiedzenie  przez  każdego  nowo 
wybranego radnego słowa „ŚLUBUJĘ” z możliwością dodania zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” po 
odczytaniu treści ślubowania.

W związku z powyższym poprosił wszystkich o powstanie, po czym odczytał treść 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 wywołani z listy obecności poszczególni radni złożyli  ślubowanie, po 
którym uzyskali uprawnienia do pełnienia mandatu radnego. Ślubowanie złożyli wszyscy radni.  

4. Wybór Przewodniczącego Rady
Radny Eugeniusz Szala zgłosił kandydaturę Radnego Jana Mach.

Radny Jan Mach wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Teresa Potysz zgłosiła kandydaturę Radnego Eugeniusza Szala.

Radny Eugeniusz Szala nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.
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Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej informując, że w 
skład tej komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  Przedstawił,  że  zadaniem  Komisji  Skrutacyjnej  będzie  przygotowanie  kart  do 
głosowania, dokonanie obliczenia głosów oraz ogłoszenie wyniku głosowania w formie protokołu z 
głosowania oraz uchwały.

Radny Eugeniusz Szala zgłosił kandydaturę Radnego Piotra Szola na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Piotr Szola wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Radna  Teresa  Potysz  zgłosiła  kandydaturę  Radnego  Eugeniusza  Buchalik  na  pracę  w  Komisji 
Skrutacyjnej.
Radny Eugeniusz Buchalik wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Radna  Teresa  Potysz  zgłosiła  kandydaturę  Radnej  Grażyny  Matuszczyk  na  pracę  w  Komisji 
Skrutacyjnej.
Radna Grażyna Matuszczyk nie wyraziła zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny  Eugeniusz  Szala  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Rajmunda  Gazda  na  pracę  w  Komisji 
Skrutacyjnej.   
Radny Rajmund Gazda wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że w skład Komisji Skrutacyjnej weszli Radni:
- Piotr Szola
- Eugeniusz Buchalik
- Rajmund Gazda
Prosząc o wybranie spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

Komisja Skrutacyjna postanowiła, że Przewodniczącym zostanie Radny Rajmund Gazda. 

Przewodniczący  obrad  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przygotowanie  kart  do  głosowania
i  rozdanie  ich  wszystkim  radnym.  Poinformował,  że  głosowanie  odbędzie  się  w  kolejności 
odczytanej z alfabetycznej listy radnych. Wyjaśnił, że każdy radny po odczytaniu swojego nazwiska 
powinien podejść do urny i dla zachowania tajności, aktu głosowania dokonać na urnie. Dodał, że w 
związku ze zgłoszoną jedną kandydaturą głosowanie odbędzie się poprzez napisanie słowa „TAK” 
lub „NIE” z prawej strony nazwiska kandydata.

Przewodniczący obrad poprosił Radnego Jana Mach o krótką prezentację swojej osoby.

Radny Jan Mach poinformował, że jest radnym od 1994r., od urodzenia jest mieszkańcem Orzesza, 
jest żonatym emerytem górniczym z dwójką dzieci. 

Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do odczytywania radnych według listy obecności.

Po  dokonanym  głosowaniu  ogłosił  przerwę  i  poprosił  wszystkich  o  opuszczenie  sali  obrad,
a  Komisję  Skrutacyjną  o  pozostanie  w  celu  podliczenia  głosów  i  wypełnienia  stosownych 
dokumentów.

Przewodniczący  obrad poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  przedstawienie 
wyników głosowania.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  p.Rajmund  Gazda  odczytał  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej  z  przeprowadzonego  głosowania  –  stanowiący  załącznik  Nr  1  do  protokołu,  na 
podstawie którego Radny Jan Mach otrzymał 13 głosów oraz uchwałę dotyczącą wyboru Radnego 
Jana Mach na Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na kadencję 2014-2018.
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Przewodniczący obrad złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Orzeszu 
gratulacje  i  poprosił,  aby  kierował  pracami  rady  służąc  zawsze  dobru  mieszkańców. 
Przewodniczący  obrad przekazał  Przewodniczącemu Rady  Miejskiej prowadzenie  sesji  oraz 
insygnia władzy.

Pan Jan Mach podziękował radnym za zaufanie i wybór na Przewodniczącego kolejnej kadencji. 
Zauważył, że każda decyzja będzie zawsze podejmowana przez wszystkich radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie 
gminnym, rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością  głosów 
ustawowego składu rady i zaproponował, aby porządek obrad uzupełnić o punkt dotyczący wyboru 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Wniosek  w  sprawie  zmiany  porządku  obrad  i  wprowadzeniu  punktu  wyboru  Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Miejskiej został przegłosowany jednogłośnie przy 15 gł. „za”.  

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatur.

Radny Piotr Szola zgłosiła kandydaturę Radnego Eugeniusza Szala.
Radny Eugeniusz Szala wyraził zgodę na kandydowanie. 

Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowania, wpisanie kandydatury Radnego Eugeniusza Szali oraz rozdanie ich wszystkim radnym. 
Poinformował, że głosowanie odbędzie się w kolejności odczytanej z alfabetycznej listy radnych. 

Wyjaśnił,  że  każdy  radny  po  odczytaniu  swojego  nazwiska  powinien  podejść  do  urny  i  dla 
zachowania tajności, aktu głosowania dokonać na urnie. Dodał, że w związku ze zgłoszoną jedną 
kandydaturą głosowanie odbędzie się poprzez napisanie słowa „TAK” lub „NIE” z prawej strony 
nazwiska kandydata.
Przewodniczący poprosił Radnego Szala o zaprezentowanie się. 

Radny Eugeniusz Szala poinformował,  że jest  mieszkańcem Jaśkowic,  emerytem górniczym i z 
zamiłowania pszczelarzem.

Następnie przewodniczący przystąpił do odczytywania radnych według listy obecności.

Po  dokonanym  głosowaniu  ogłosił  przerwę  i  poprosił  wszystkich  o  opuszczenie  sali  obrad,
a  Komisję  Skrutacyjną  o  pozostanie  w  celu  podliczenia  głosów  i  wypełnienia  stosownych 
dokumentów.

Po  przerwie  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  p.Rajmund  Gazda  odczytał  protokół 
Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania – stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu na 
podstawie którego Radny Eugeniusz Szala otrzymał 14 głosów oraz uchwałę potwierdzającą, iż 
Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej na kadencję 2014-2018 został Radny Eugeniusz Szala.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranemu Zastępcy Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady przedstawił władze miasta oraz wszystkich obecnych na sali pracowników 
Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 
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Sekretarz  Miasta  p.Jolanta  Szubert  poinformowała,  że  druga  sesja  rady  miejskiej,  na  której 
zaprzysiężony zostanie nowy burmistrz zostanie zwołana przez komisarza wyborczego na dzień
9 grudnia bieżącego roku na godzinę 14.30. 

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z radnych otrzymał materiały, w których znajduje 
się m.in. ustawa o samorządzie gminnym i statut miasta oraz akces do pracy w komisjach rady, 
który radni powinni wypełnić i dostarczyć do Biura Rady. Dodał, że ustawa obliguje radnych do 
złożenia oświadczenia majątkowego w przeciągu 30 dni od złożenia ślubowania, druk oświadczenia 
również znajduje się w przygotowanych materiałach. Dopowiedział, że po sesji zostanie radnym 
rozdany projekt budżetu na 2015 rok. 

6. Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad  Przewodniczący Rady zamknął
I Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.

Sesja trwała od godz.14,30 do godz.15,50. 

Przewodniczący
           Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Maria Mierzwa-Owczarek           mgr inż. Jan Mach
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Radni obecni na Sesji:

1. Bańczyk Józef
2. Bortlik Grażyna
3. Buchalik Eugeniusz
4. Gazda Rajmund
5. Kiecka Damian
6. Mach Jan
7. Marek Bartłomiej                                                                                   
8. Matuszczyk Grażyna
9. Mrowiec Damian
10. Potysz Teresa
11. Spendel Jan
12. Szala Eugeniusz
13. Szola Piotr  
14. Tabacki Aleksander  
15. Zgoł Janusz

W Sesji wzięli również udział:

- p.Andrzej Szafraniec - Burmistrz Miasta
- p.Andrzej Bujok - Zastępca Burmistrza Miasta
- p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
- p.Jolanta Szubert             - Sekretarz Miasta
- p.Maciej Bany - Naczelnik BGiGN
- p.Marek Bem                    - Naczelnik WRM
- p.Benedykt Kurcok - Naczelnik WK
- p.Elżbieta Goralczyk                       -           Naczelnik WSO
- p.Barbara Petniakowska                  -           Kierownik SM
- p.Anna Czarnacka - Dyrektor MZO
- p.Małgorzata Lorens - Dyrektor MOK
- p.Łucja Hajduk - Dyrektor MBP
- p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
- radcy prawni
- przedstawiciele prasy

Orzesze, dnia 03.12.2014r.
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