RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR I/2018
z sesji, która odbyła się 20 listopada 2018r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.
Obrady I Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto w dniu 20 listopada 2018r., o godzinie 18.00, a zakończono
o godzinie 19.20. W sesji wzięli udział radni wg. załączonej do protokołu listy obecności (zał. 1).
Uczestniczyli również Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, Zastępca Burmistrza Paweł Jakubowski,
Skarbnik Opalenicy Agnieszka Antkowiak – Żak, Sekretarz Gminy Ewa Bąbelek, radcy prawni –
Helena Fietz – Wiśniewska oraz Grzegorz Dorożalski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Tomasz Andrzejewski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi, pracownicy urzędu oraz
mieszkańcy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Miejskiej przez Radnego Seniora.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej i wręczenie zaświadczeń o
wyborze na radną/ radnego Rady Miejskiej w Opalenicy.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy:
a. zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej,
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c. przeprowadzenie głosowania,
d. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego.
7. Przekazanie przewodnictwa obrad przez Radnego Seniora wybranemu Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
a. zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c. przeprowadzenie głosowania,
d. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących.
9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej.
10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
11. Interpelacje i zapytana radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Opalenicy.
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Ad.1.
Obrady I sesji Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 otworzył i przewodniczył im, do chwili wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radny Senior Stanisław Urbański, który poprosił o wprowadzenie
sztandaru Miasta i Gminy Opalenica.
Prowadzący obrady powitał radnych, Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, zastępcę Burmistrza
Pawła Jakubowskiego, skarbnika Gminy Agnieszkę Antkowiak – Żak, sekretarza Gminy Ewę Bąbelek,
radców prawnych – Helenę Fietz – Wiśniewską, oraz Grzegoża Dorożalskiego, przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej Tomasza Andrzejewskiego, pracowników urzędu, sołtysów, dyrektorów
jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich obecnych na sali obrad.
Ad.2.
Prowadzący obrady oddał głos przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej Tomaszowi
Andrzejewskiemu, który złożył informację o przebiegu wyborów, podziękował członkom Miejskiej
Komisji Wyborczej za współpracę oraz wręczył wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze.

Ad.3.
Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez radnych elektów. Radny Senior zaproponował,
aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób:
„Odczytam rotę ślubowania, a następnie odczytam kolejno imiona i nazwiska radnych, których proszę
o powstanie i wypowiedzenie według swojego wyboru słowo „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż
Bóg”.
Wobec nie wniesienia innych propozycji prowadzący obrady odczytał tekst roty 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 odczytał z listy obecności radnych (załącznik nr 1): p. Katarzyna Cecuła, p. Agnieszka
Giżyńska, p. Kamilla Górka, p. Elżbieta Mortka, p. Elżbieta Radniecka, p. Karol Kasperczak,
p. Krzysztof Kasperczak, p. Jarosław Kornosz, p. Ryszard Piotrowski, p. Roman Szwechłowicz,
p. Eugeniusz Wojtkowiak, p. Sławomir Wolny, p. Ryszard Zielewicz, p. Przemysław Zimny,
p. Stanisław Urbański.
Radny Senior oświadczył, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej
w Opalenicy. Prowadzący pogratulował radnym, życząc podejmowania trafnych i odpowiedzialnych
decyzji, aby nasza Gmina rozwijała się w dobrą stronę.
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Ad.4.
Następnie prowadzący obrady stwierdził na podstawie listy obecności, że na ustawowy skład 15 radnych
w sesji uczestniczy 15 radnych, a zatem rada jest władna do prowadzenia obrad, przeprowadzania
wyborów oraz podejmowania uchwał.

Ad.5.
Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji. Radni nie wnieśli uwag do
przedstawionego porządku obrad.

Ad. 6.
Przystąpiono do realizacji pkt. 6 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Opalenicy.
Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 19 ust.1 ustawy
o samorządzie gminnym).
W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana z grona Rady z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. (§60 Statutu Gminy Opalenica).
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
informując przy tym, iż zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego
każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, „czy wyraża zgodę na
kandydowanie?”
Radny Krzysztof Kasperczak zgłosił kandydaturę Eugeniusza Wojtkowiaka. Radny Eugeniusz
Wojtkowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów prowadzący zamknął listę.
Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego lub wiceprzewodniczących rady miejskiej dotyczy
interesu prawnego radnego kandydującego na to stanowisko. Dlatego w głosowaniu nie brali udziału
radni, którzy kandydowali na ww. funkcje. (Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny
nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego).
Przystąpiono do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Prowadzący przypominał, że osoby
kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji Skrutacyjnej następnie poprosił o zgłoszenie co
najmniej 3 radnych do pracy w Komisji.
Radna Elżbieta Radniecka zgłosiła radną Katarzynę Cecułę oraz radną Elżbietę Mortkę.
Radny Jarosław Kornosz zgłosił radnego Romana Szwechłowicza.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
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Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej, w głosowaniu
zaakceptowano skład Komisji 14 głosami za oraz jednym głosem wstrzymującym (radny Roman
Szwechłowicz).
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji i przygotowania kart do
głosowania.
Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z projektem regulaminu
głosowania (załącznik nr 2). Nie zgłoszono uwag do przedstawionego regulaminu. Kandydat na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej nie zabrał głosu. Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do
głosowania i przeprowadziła głosowanie.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, ogłoszono przerwę, podczas której Komisja
Skrutacyjna ustaliła wynik głosowania oraz spisała protokół z przeprowadzonego głosowania (załącznik
nr 3).
Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Katarzyna Cecuła odczytała protokół z wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Następnie Radny Senior odczytał projekt uchwały stwierdzającej
wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, nie stwierdzono głosów przeciw
oraz wstrzymujących.

Ad.7.
Radny Senior pogratulował radnemu Eugeniuszowi Wojtkowiakowi wybranemu na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy i przekazał przewodnictwo obrad.

Ad.8
Przewodniczący podziękował za zaufanie i wybór, następnie przystąpił do realizacji pkt 8 porządku
obrad – wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
§ 15 ust. 2 Statutu Gminy Opalenica: „do wewnętrznych organów Rady należy dwóch
wiceprzewodniczących. Rada gminy wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym (art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz poinformował, że w
głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana z grona Rady z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. (§ 60 Statutu Gminy Opalenica).
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Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
oraz poinformował, iż zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo
będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, „czy wyraża zgodę na kandydowanie?”
Radny Eugeniusz Wojtkowiak zgłosił kandydaturę Przemysława Zimnego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny Ryszard Zielewicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kasperczka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny Jarosław Kornosz zgłosił kandydaturę radnego Karola Kasperczaka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Wobec

nie

zgłoszenia

innych

kandydatów

prowadzący

zamknął

listę

kandydatów

na

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy.
Poinformował, również, że głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy dotyczy
interesu prawnego radnych kandydujących na to stanowisko. Dlatego w głosowaniu nie będą brali
udziału radni, którzy są kandydatami. (Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie
może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego).
Następnie Przewodniczący zaproponował, aby wybory na wiceprzewodniczących przeprowadziła
Komisja Skrutacyjna, która została wybrana przy głosowaniu na przewodniczącego.
W głosowaniu skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 12 glosami „za” oraz 3 głosami
„wstrzymującymi” (Katarzyna Cecuła, Elżbieta Mortka, Roman Szwechłowicz). Nie stwierdzono
głosów „przeciw”.
Ogłoszono przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z projektem regulaminu
głosowania (załącznik nr 4).
Żaden z kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej nie zabrał głosu.
Prowadzący obrady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, ogłoszono przerwę, po której Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania (załącznik nr 5). Następnie
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Opalenicy.
W głosowaniu uchwała została podjęta 14 głosami „za” oraz 1 głosem wstrzymującym (radny Jarosław
Kornosz). Nie stwierdzono głosów „przeciw”.
Przewodniczący pogratulował wybranym wiceprzewodniczącym – radnemu Przemysławowi Zimnemu
oraz radnemu Krzysztofowi Kasperczkowi.
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Ad. 9.
Prowadzący

obrady

poprosił

Przewodniczącego

Miejskiej

Komisji

Wyborczej

Tomasza

Andrzejewskiego o wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrzowi Tomaszowi Szulcowi.

Ad. 10.
Po wręczeniu zaświadczenia Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak poinformował, że
objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Radny Miasta ślubowania,
zgodnie z art. 29a 1 ustawy o samorządzie gminnym i poprosił Burmistrza Tomasza Szulca o złożenie
ślubowania.
Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc złożył wobec Rady Miejskiej w Opalenicy ślubowanie następującej
treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Opalenicy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
Gminy Opalenica. Tak mi dopomóż Bóg.”
W imieniu radnych i wszystkich obecnych radna Elżbieta Radniecka złożyła Burmistrzowi serdeczne
gratulacje, w związku z ponownym wyborem na Burmistrza Opalenicy.
Następnie ponownie głos zabrał Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, dziękując za obdarzenie
zaufaniem, podziękował również byłym radnym za 4 lata ciężkiej pracy oraz powitał nowych.
Podziękował i jednocześnie pogratulował Radnemu Seniorowi za sprawne poprowadzenie pierwszej
części dzisiejszych obrad. Ponadto Burmistrz poinformował, że jego zastępcą pozostanie niezmiennie
Paweł Jakubowski. Podziękował również, ustępującej ze stanowiska Sekretarza Gminy Ewie Bąbelek,
za współpracę, życząc sukcesów w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym, informując
jednocześnie, że Sekretarzem Gminy będzie dotychczas Kierownik Biura Promocji i Rozwoju oraz
Zarządzania Funduszami Tomasz Matusiak.

Ad. 11.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych, głos zabrał radny Krzysztof Kasperczak prosząc
o informację w sprawie awarii aplikacji dotyczącej czystości powietrza.
Odpowiedzi udzielił burmistrz Paweł Jakubowski, mówiąc, że aktualnie firma Engie wymienia
wszystkie czujniki na nowe i w najbliższym czasie aplikacja będzie ponownie prawidłowo
funkcjonować.
Ad. 12. Wolne głosy i wnioski:
Przewodniczący poprosił radnych o wypełnienie przekazanej ankiety i złożenie jej niezwłocznie
w sekretariacie urzędu miejskiego, poinformował, że wszyscy Radni w ciągu 30 dni od daty ślubowania
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składają oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach, wg. stanu na dzień złożenia oświadczenia.
Do pierwszego oświadczenia radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał
mandat (zgodnie z art. 24h ust.4 ustawy o samorządzie gminnym).
Ponadto przekazał informację, że otrzymał od radnego Krzysztofa Kasperczaka zawiadomienie
o utworzeniu klubu Radnych.
Na koniec poinformował, że 22 listopada odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.
Ad. 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Opalenicy,
dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Wiśniewska

Eugeniusz Wojtkowiak
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