Protokół nr I
z przebiegu I Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 12:00 pod przewodnictwem
Seniora Rady Miejskiej w Słubicach
Juliusza Żwirka
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej.
2. Sprawy regulaminowe.
- otwarcie sesji i powitanie gości,
- złożenie ślubowania przez radnych,
- stwierdzenie quorum i prawomocności obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach:
a/ zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
c/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
d/ przeprowadzenie głosowania,
e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
5. Zamknięcie I sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Jerzy Kirej i jego zastępca Pani Anna
Sanecka pogratulowali radnym i wręczyli zaświadczenia o wyborze na radnego RM w
Słubicach.
Punkt 2. Spray regulaminowe.
- otwarcie sesji i powitanie gości,
- złożenie ślubowania przez radnych,
- stwierdzenie quorum i prawomocności obrad.
Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Słubicach zwołaną przez byłego przewodniczącego
Piotra Kiedrowicza otworzył Radny Senior Juliusz Żwirek, który przywitał wszystkich
zebranych. Następnie poprosił o wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odegranie
Hymnu Państwowego.
Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym radni przed objęciem mandatu składają
ślubowanie. Radny Senior odczytał treść roty ślubowania radnego po czym wyczytał
kolejno nazwiska osób, które otrzymały zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady
Miejskiej w Słubicach. 15 obecnych radnych złożyło ślubowanie.
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(Rota ślubowania oraz lista radnych stanowi załącznik do protokołu)
Radny Juliusz Żwirek stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi 100 % ogółu, a co za tym idzie prawomocność obrad.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Słubicach – DRUK nr 1.
Radny Juliusz Żwirek poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego
RM w Słubicach.

O głos poprosiła Radna Skalniak, która zaproponowała do tej funkcji radnego Piotra
Kiedrowicza uzasadniając swoją propozycję tym, że jest to osoba, która uzyskała
największą liczbę głosów w wyborach. Ponadto przedstawiła charakterystykę Pana
Kiedrowicza, która była argumentem uzasadniającym, iż jest to osoba najbardziej
odpowiednia na to stanowisko.

Radny Piotr Kiedrowicz wyraził zgodę.

Kolejnych propozycji nie zgłoszono.
W kolejnym punkcie powołano Komisję Skrutacyjną. Radny Żwirek zaproponował radną
Krystynę Baczyńską. Radny Mariusz Olejniczak zaproponował radną Ewę Chustecką i
radnego Jakuba Piosika.

Radny Senior zapytał czy są jeszcze jakieś kandydatury.

Kolejnych propozycji nie zgłoszono.
Wybrani radni wyrazili swoją zgodę na pracę w komisji.
Zebrani jednogłośnie głosowali za zaakceptowaniem zaproponowanego składu komisji.

Radny Senior ogłosił o godzinie 12:16 przerwę w celu umożliwienia ukonstytuowania się
komisji oraz przygotowania kart do głosowania.

O godzinie 12:25 wznowiono obrady.
2

Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Radna Krystyna Baczyńska – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
2. Radna Ewa Chustecka – członek Komisji Skrutacyjnej
3. Radny Jakub Piosik – członek Komisji Skrutacyjnej
zapoznała radnych z regulaminem głosowania i za pisemnym potwierdzeniem wydała
radnym karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej. Następnie wyczytując
kolejno nazwiska radnych prosiła o podejście do miejsca, w którym umożliwiono oddanie
głosu w sposób tajny i wrzucenie go do urny wcześniej sprawdzonej przez Komisję
Skrutacyjną.

(Regulamin głosowania w załączeniu do protokołu)

O godzinie 12:33 Radny Senior ogłosił przerwę w celu policzenia głosów z
przeprowadzonego głosowania.

O godzinie 12:42 wznowiono obrady.

Radna Krystyna Baczyńska odczytała zebranym protokół z przeprowadzonego głosowania
w wyniku, którego radny Piotr Kiedrowicz 15 głosami „za” został wybrany na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach w VI kadencji 2010 – 2014.
(Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 02.12.20101 r. w sprawie wyboru Przewodnicz ącego
RM w Słubicach stanowi załącznik do protokołu)
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Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 1 głosowało 14 radnych, 1 radny (Piotr Kiedrowicz)
wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr I/1/10 RM
w Słubicach w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słubicach.
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Radnemu Piotrowi Kiedrowiczowi gratulacje złożyli: Pan Burmistrz Ryszard Bodziacki,
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan, Sekretarz Gminy Alicja Cieślak, Skarbnik
Gminy Hanna Michalska oraz delegacja sołtysów. Przewodniczący RM w Słubicach
podziękował wszystkim za obdarzenie go takim zaufaniem.

O głos poprosił Burmistrz Ryszard Bodziacki, który pogratulował wszystkim radnym
wszystkich głosów uzyskanych od wyborców.

Następnie głos zabrał Pan Sławomir Dudzis członek Zarządu Powiatu Słubickiego, który
odczytał w imieniu Starosty gratulacje skierowane do przewodniczącego RM w Słubicach.

(Treść gratulacji w załączeniu do protokołu)
Radny Senior Juliusz Żwirek przekazał przewodnictwo nad sesją Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Piotrowi Kiedrowiczowi.

Punkt 4. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
Radny Juliusz Żwirek złożył pisemny wniosek o powołanie klubu radnych pod nazwą
KWW Słubiczanie.pl, w którego skład wchodzą:
1. Radna Krystyna Baczyńska
2. Radna Krystyna Kiba
3. Radna Krystyna Skubisz
4. Radny Juliusz Żwirek
Przewodniczący rady poprosił radnych, by zastanowili się nad tym w jakich komisjach
chcą pracować w nowej kadencji oraz przypomniał, o konieczności złożenia oświadczenia
majątkowego.
Punkt 5. Zamknięcie I sesji Rady Miejskiej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 13:00 zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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