P R O T O K Ó Ł Nr I/14
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 listopada 2014 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• 2 – zawiadomienie i porządek obrad
• 3 – Protokół Komisji Skrutacyjnej 1/14
• 4 – uchwała Nr I/1/2014
Nieobecny radny Andrzej Łoposzko.
Zgodnie z art.20 ust 2”c” pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Trzebnicy
poprowadził najstarszy wiekiem radny Józef Skotny i słowami cyt.: „otwieram
obrady I sesji Rady Miejskiej”, dokonał jej otwarcia o godz. 12:00.
Powitał serdecznie Pana Burmistrza Marka Długozimę i wszystkich przybyłych
gości na I uroczystej sesji.
Porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu przedstawiał
się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór przewodniczącego Rady.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
Najstarszy wiekiem radny Józef Skotny poprosił Marię Wojtasik przewodniczącą
Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Wojtasik na wstępie powitała
wszystkich serdecznie po czym poinformowała, że Obwieszczeniem Komisarza
Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. podano do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na terenie województwa dolnośląskiego
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Dodała, że mieszkańcy naszej lokalnej społeczności wybrali spośród 76 kandydatów
ubiegających się o mandat radnego 21 w tym; 20 radnych zgłoszonych przez
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Długozimy, 1 radną zgłoszoną przez Komitet
Wyborczy Wyborców Ewy Przysiężnej. Zgodnie z prawem fakt uzyskania mandatu
radnego jest potwierdzony zaświadczeniem, który za chwilę otrzymają nowo
wybrani radni na kadencję 2014-2018.
Następnie odczytała treść zaświadczenia: cyt. „ Zaświadczenie - Stosownie do art.
449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112
z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Trzebnicy stwierdza, że
w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku Pan/Pani ………………..
Wybrany/wybrana został/została radnym/radną Rady Miejskiej w Trzebnicy – podpis
Przewodniczącej Komisji Wyborczej (z prawej strony), pieczęć Komisji (z lewej
strony) stwierdzającego wybór na radnego/ radną.
Wyczytywani, przez pracownika biura Rady Aleksandrę Hamkało, radni
w kolejności alfabetycznej podchodzili do Pani Marii Wojtasik po odbiór
1

zaświadczenia.
Pani Maria Wojtasik powiedziała, że sprawowanie funkcji radnego to wielki honor,
zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Przez najbliższe 4 lata będą decydować
o przyszłych losach Gminy.
Następnie pogratulowała wszystkim nowo wybranym radnym i życzyła im sukcesów
oraz owocnej pracy.
Prowadzący poinformował Wysoką Radę, że w tej chwili przystąpią do złożenia
ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że najstarszy wiekiem radny Józef Skotny
odczytał rotę ślubowania cyt: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” a następnie
kolejno wyczytani radni przez pracownika biura Aleksandrę Hamkało wstawali
i wypowiadali według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ ślubuję, tak mi dopomóż
Bóg”:
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
1.
Bocian Dariusz
Mieczysław
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
2.
Cepiel Tadeusz
3.

Cieluch Maria Barbara

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

4.

Gajowy Artur Zenon

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

5.

Janik Andrzej Daniel

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

6.

Koliński Marek Justyn

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

7.

Kowalik Tomasz Łukasz

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

8.

Kubiak Paweł Roman

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

9.

Pancerz Janusz

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

10.
11.
12.

Paszkot Marek Andrzej
Polak Janina
Przysiężna Ewa
Katarzyna
Sikora Edward
Skotny Józef
Stanisz Mateusz
Stępień Piotr Zbigniew
Świdzińska Barbara
Julia
Trela Ewelina Jadwiga
Trelińska Barbara
Zielonka Jan

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Senior po złożeniu ślubowania przez radnych, pogratulował im i stwierdził, że radni,
którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj.
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Ad.3. Wybór przewodniczącego Rady.
Najstarszy wiekiem radny Józef Skotny powiedział, że w tej chwili przystąpią do
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Marek Koliński zgłosił kandydaturę radnego Mateusza Stanisza.
Radny Mateusz Stanisz zapytany przez prowadzącego, czy wyraża zgodę, odparł, że
wyraża zgodę na kandydowanie.
Prowadzący zapytał czy są inne kandydatury.
Nie zgłoszono więcej kandydatur na przewodniczącego Rady. Wobec czego
prowadzący zamknął listę.
Senior radny Józef Skotny poinformował radnych, że w związku z wyborem
przewodniczącego muszą powołać Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia
głosowania tajnego na przewodniczącego Rady Miejskiej i poprosił o zgłaszanie
kandydatur.
Radny Mateusz Stanisz zgłosił do Komisji skrutacyjnej radnych: Ewę Przysiężną,
Barbarę Trelińską i Janusza Pancerza.
Zapytani radni, czy wyrażają zgodę odparli, po kolei, że wyrażają zgodę.
Następnie prowadzący poddał pod głosowanie każdego członka Komisji
skrutacyjnej: „za” kandydatką radną Ewą Przysiężną było - 20 radnych.
„za” kandydatką radną Barbarą Trelińską było – 20 radnych .
„za” kandydatem radnym Januszem Pancerzem było 20 radnych.
Prowadzący stwierdził, że skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty i poprosił
członków o zajęcie miejsca przy wydzielonym stoliku.
Komisja przystąpiła do wyboru spośród siebie przewodniczącego i przygotowania
kart do głosowania. Przewodniczącym Komisji skrutacyjnej został radny Janusz
Pancerz, który wyjaśnił sposób tajnego głosowania dla wybory przewodniczącego
Rady. Po rozdaniu uzupełnionych kart o nazwisko kandydata, na przewodniczącego
Rady, radnym, każdy z nich, po dokonaniu wyboru, w kolejności alfabetycznej
podchodził i wrzucał kartę do urny. Po wyjęciu kart z urny, przeliczeniu głosów
wypełnieniu protokołu przewodniczący Komisji skrutacyjnej Janusz Pancerz
odczytał protokół, w którym Komisja stwierdziła, że przewodniczącym Rady
Miejskiej w Trzebnicy został radny Mateusz Stanisz, który otrzymał 20 głosów „za”.
W tym miejscu Burmistrz Marek Długozima wręczył bukiet kwiatów
przewodniczącemu Rady i złożył najserdeczniejsze gratulacje.
Nowo wybrany przewodniczący podziękował Burmistrzowi oraz wszystkim radnym
za zaufanie jakim Go obdarzyli. Podziękował Burmistrzowi za poprzednie 4 lata
wspólnej pracy i dodał, że ma nadzieję, że kolejne 4 lata będą równie owocne.
Senior poprosił zebranych o wpisanie w projekcie uchwały imienia i nazwiska
radnego Mateusza Stanisza, poczym poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” przyjęciem było 20 radnych. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy, została podjęta.
W związku z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej, najstarszy wiekiem
radny Józef Skotny poprosił przewodniczącego Mateusza Stanisza o zajęcie miejsca
przy stole prezydialnym i dalsze poprowadzenie obrad sesji.
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Senior zamienił się miejscami z nowym przewodniczącym.
Ad.4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poprosił przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej Panią Marię Wojtasik o wręczenie zaświadczenia o wyborze na
Burmistrza Gminy Trzebnica.
Pani Maria Wojtasik w imieniu własnym i członków Miejskiej Komisji Wyborczej
serdecznie pogratulowała Burmistrzowi wyboru po raz trzeci z tak pięknym
wynikiem i wprowadzeniu do Rady 20 radnych z Jego Komitetu. Życzyła Mu
dalszych sukcesów w piastowaniu tego zaszczytnego i odpowiedzialnego
stanowiska. Powiedziała, że wezwania jakiego się podjął Burmistrz, żeby było
kolejnym pozytywnym etapem Jego działalności publicznej, w której będzie mógł
realizować wyznaczone cele dla dobra ogółu i osobistej satysfakcji, a owoce Jego
pracy dały Mu mandat wyborców na piastowanie kolejnej IV kadencji.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej odczytała treść zaświadczenia
o wyborze Burmistrza Gminy Trzebnica cyt.: „ Trzebnica, 22 listopada 2014 r.
Zaświadczenie, stosownie do art. 490 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm. ) – Miejska Komisja Wyborcza
w Trzebnicy stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 r.
Pan Marek Aureli Długozima wybrany został Burmistrzem Gminy Trzebnica”
a następnie wręczyła zaświadczenie nowo wybranemu Burmistrzowi Markowi
Aureli Długozimie.
W tym miejscu na sali rozległy się oklaski.
Przewodniczący Rady poprosił zebranych o powstanie i poprosił Burmistrza
o złożenie ślubowania.
Burmistrz Marek Aureli Długozima w obecności Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz
zaproszonych gości złożył ślubowanie następującej treści: cyt.: „ Obejmując urząd
Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy, ślubuje, tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadzący wręczył Burmistrzowi bukiet kwiatów i złożył serdeczne gratulacje.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Wojtasik przeczytała i wręczyła
Burmistrzowi List gratulacyjny od pracowników Urzędu, a następnie wraz
z sekretarzem Urzędu Danielem Buczakiem wręczyła bukiet kwiatów.
Przewodniczacy Rady udzielił głosu Burmistrzowi.
Burmistrz Marek Długozima powitał obecnych na sali: Matkę Generalną, Księdza
Proboszcza, dyrektorów i kierowników jednostek gminnych, naczelników Urzędu,
panie i panów radnych oraz zaproszonych gości.
Na wstępnie pogratulował wszystkim radnym wyboru. Powiedział, że mieszkańcy
zdecydowali, że tu dziś się znajdują. Współpraca i pełne zrozumienie prowadzi do
celu. Pogratulował ponownie przewodniczącemu wyboru a następnie dodał, że
współpraca z Nim była owocna i bezkonfliktowa. Zwrócił uwagę na rozwój
Trzebnicy, na to co już udało się zrealizować, na największe inwestycje jak budowa
basenu, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej, świetlic wiejskich. Następnie
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powiedział o planach jak: budowa przychodni, remont Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu, remont chodników i budowa dróg. Podziękował całemu zespołowi
pracowników Urzędu, Pani skarbnik, naczelnikom za 4 letni okres pracy.
Na zakończenie zwrócił się do obecnej na sali żony Elżbiety i podziękował Jej
serdecznie za wsparcie, poczym wręczył żonie bukiet kwiatów.
Przewodniczacy Rady Mateusz Stanisz poinformował, że w związku
z wyczerpaniem porządku obrad zamyka obrady I sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Obrady zakończyły się o godzinie 12:56.

Senior
Józef Skotny

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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