Protokół nr I/2010
z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1330.

Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu.

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 2 protokółu,
Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu.
Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu.
Przedstawiciele prasy.

Otwarcia I Sesji VI kadencji zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, jako
najstarszy wiekiem dokonał Radny Senior Tomasz Kuberka. Zapewnił, że dołoży starań aby
obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Powitał przybyłych na sesję nowo
wybranych radnych oraz wszystkich zaproszonych gości. W związku z faktem, iż kilku
radnych z wiadomych sobie przyczyn nie mogło odebrać zaświadczenia o wyborze na
radnego Rady Miejskiej, radny Senior poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej Pana Mieczysława Solarczyka o wręczenie tych zaświadczeń radnym: Tomaszowi
Klakowi, Piotrowi Jędrasiakowi, Piotrowi Kusiakiewiczowi, Marcinowi Sitnickiemu oraz
Andrzejowi Załustowiczowi.
Radni odebrali z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Mieczysława
Solarczyka zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego Rady Miejskiej w Pleszewie.
Radny Senior zgodnie z doręczonym porządkiem obrad przez zwołującego sesję
Przewodniczącego poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Pana Mieczysława Kołuniewskiego
przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez radnych.
Do pkt 2 Złożenie ślubowania przez radnych.
Radny Senior przedstawił parę słów technicznych odnośnie złożenia ślubowania przez
wszystkich obecnych radnych. Poinformował, że mamy 3 radnych którzy będą musieli
zrezygnować z pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej ponieważ przepisy temu nie
zezwalają, mowa tu o Pani V-ce Starościnie, Burmistrzu oraz Z-cy Burmistrza. Radni w celu
wyrażenia woli złożenia ślubowania wypowiadają słowo: „ślubuję”. Po słowie „ślubuję”
każdy z radnych może dodać słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Poprosił wszystkich o powstanie. Następnie odczytał rotę ślubowania:
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„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
mieszkańców”.
Radny Marian Adamek poinformował, że w związku z wyborem na funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew nie złoży ślubowania.
Ślubowanie złożyło 19 radnych obecnych na sesji w następującej kolejności: Bandosz Janina,
Dryjański Dariusz, Gorzeliński Zdzisław, Grobys Włodzimierz, Grygiel Grzegorz, Jędrasiak
Piotr, Kaczmarek Błażej, Klak Tomasz, Kowcuń Eryk, Kuberka Tomasz, Kusiakiewicz Piotr,
Ładziński Maciej, Ptak Arkadiusz, Sitnicki Marcin, Suska Marian, Wajsnis Olgierd,
Wasielewski Sebastian, Załustowicz Andrzej, Żychlewicz Tadeusz.
Do pkt 3 Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum.
Radny Senior stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady
Miejskiej w Pleszewie. Stwierdził, że na 20 radnych Rady Miejskiej, obecnych na sesji jest 19
radnych, nie ma radnej Czaplickiej wobec czego Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Przypomniał, że porządek dzisiejszej sesji został doręczony radnym.
Radny Żychlewicz zaproponował aby nie wybierać dwa razy Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior stwierdził, że jak już przejdziemy do punktu Wyboru Wiceprzewodniczących
to wówczas przeanalizujemy ten wniosek.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, przyjęła następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Wybór z-ców Przewodniczącego Rady Miejskiej
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru z-ców Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Sprawy różne.
Do pkt 4 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Senior poinformował, że zgodnie z ustawą samorządową wybory Przewodniczącego
Rady Gminy są tajne. Do ważnego wyboru potrzebne jest 50% + 1 czyli w tym przypadku 10
głosów. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Pleszewie.
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Radny Grobys zgłosił kandydaturę radnego Wajsnisa na funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Radny Wajsnis wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Sitnicki zgłosił kandydaturę radnego Kuberki na funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Radny Kuberka wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Senior w wyniku braku dalszych zgłoszeń poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za zamknęła listę kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wajsnis zgłosił radnego Ptaka na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Klak zgłosił radnego Wasielewskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Kaczmarek zgłosił radnego Kusiakiewicza na członka Komisji Skrutacyjnej.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji
Skrutacyjnej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za zamknęła listę kandydatów na
członków Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior zaproponował aby wszyscy zgłoszeni kandydaci brali udział w pracach komisji.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za propozycję przyjęła.
Radny Senior ogłosił 15 min przerwy w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania
kart do głosowania.
Po przerwie na sali znajduje się 19 radnych.
Radny Senior wznowił obrady sesji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o przedstawienie zasad głosowania.
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Radny Ptak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami głosowania
na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypomniał, że zgłoszono dwóch kandydatów na
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. W kratce obok jednego nazwiska należy postawić
znak x. Zapytał czy radni akceptują przedstawione zasady?
Rada Miejska jednogłośnie (19) za przyjęła przedstawione zasady głosowania.
Radny Ptak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytuje w kolejności alfabetycznej
obecnych radnych z imienia i nazwiska, którzy podchodzą i wrzucają do urny karty do
głosowania. Karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowią
załącznik nr 5 do protokołu.
Radny Senior po głosowaniu ogłosił 15 min. przerwy aby Komisja Skrutacyjna obliczyła
wyniki głosowania i przygotowała protokół z głosowania.
Radny Senior wznawiając obrady po przerwie poprosił Radnego Ptaka Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Radny Ptak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z głosowania
w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został radny Olgierd Wajsnis.
Powyższy protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Senior pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady wyboru i życzył owocnej
pracy. Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za podjęła uchwałę nr I/1/2010 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Senior poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej Olgierda Wajsnisa o dalsze
prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady przejmując prowadzenie obrad sesji podziękował zarówno radnym jak
i mieszkańcom, którzy dokonali pierwszego kroku za wybór na stanowisko
Przewodniczącego Rady, podziękował również radnemu Kuberce za prowadzenie obrad.
Następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Do pkt 5 Wybór z-ców Przewodniczącego Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Pleszewie.
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Radny Dryjański zgłosił radnego Grobysa na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Pleszewie.
Radny Wasielewski zgłosił radnego Klaka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Pleszewie.
Radny Gorzeliński zgłosił radnego Sitnickiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Zgłoszeni radni: Grobys, Klak i Sitnicki wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady zaproponował aby Komisja Skrutacyjna wybrana do wyboru
Przewodniczącego Rady brała udział w pracach związanych z wyborem
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła wniosek.
Radny Ptak zawnioskował aby Rada w dalszym ciągu liczyła dwóch Wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Ptaka.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 5 przeciw przyjęła wniosek radnego
Ptaka.
Przewodniczący Rady w wyniku braku dalszych zgłoszeń poddał pod głosowanie zamknięcie
listy kandydatów.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za zamknęła listę kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwy w celu przygotowania przez Komisję
Skrutacyjną kart do głosowania.
Radny Kusiakiewicz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami
głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przypomniał, że zgłoszono trzech
kandydatów na w/w funkcję. W kratce obok nazwiska należy postawić znak x. Podkreślił, że
głosować można na jednego albo na dwóch kandydatów. Zapytał czy radni akceptują
przedstawione zasady?
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła przedstawione zasady głosowania.
Radny Kusiakiewicz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytuje w kolejności
alfabetycznej obecnych radnych z imienia i nazwiska, którzy podchodzą i wrzucają do urny
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karty do głosowania. Karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Pleszewie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady po głosowaniu ogłosił 15 min. przerwy aby Komisja Skrutacyjna
obliczyła wyniki głosowania i przygotowała protokół z głosowania.
Przewodniczący Rady wznawiając obrady po przerwie poprosił Radnego Kusiakiewicza
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z wyborów
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radny Kusiakiewicz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z
glosowania w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie, którymi
zostali radny Tomasz Klak i radny Włodzimierz Grobys. Powyższy protokół stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady pogratulował wybranym Wiceprzewodniczącym Rady wyboru i życzył
owocnej pracy. Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za podjęła uchwałę nr I/2/2010 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Do pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Mariana Adamka wskutek wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew musimy w w/w
sprawie podjąć odpowiednia uchwałę. Ponadto wpłynęło pismo Pana Arkadiusza Ptaka o
rezygnacji z mandatu radnego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Mariana Adamka.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za podjęła uchwałę nr I/3/2010 w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Arkadiusza Ptaka.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za podjęła uchwałę nr I/4/2010 w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Do pkt 7. Sprawy różne.
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Przewodniczący Rady poinformował, że na dzień 6 grudnia 2010 r. (poniedziałek) jest
zwoływana kolejna Sesja Rady Miejskiej, na którą radni za chwilę otrzymają pisemne
zaproszenie.
Radny Żychlewicz zgłosił interpelacje w sprawie ul. Strumykowej. Interpelacja stanowi
załącznik nr 13 protokołu.
Radny Gorzeliński zapytał kiedy radni otrzymają projekty uchwał na poniedziałkową sesję?
Burmistrz poinformował, że radni otrzymają projekty w piątek ewentualnie w razie
jakichkolwiek komplikacji w poniedziałek rano.
Radny Gorzeliński stwierdził, że radni chcieliby się rzetelnie przyłożyć do pełnienia swoich
obowiązków stąd prośba aby wszystkie uchwały, protokoły, zarządzenia były zamieszczane w
BIP-ie. Ponieważ nie wszystkie tam się znajdują.
Burmistrz poinformował, że sprawa ta zostanie wyjaśniona. Ponadto na kolejnej sesji wszyscy
radni otrzymają gotowe materiały dotyczące regulaminu urzędu oraz Rady Miejskiej.
W związku z faktem, że na jednej z najbliższych sesji mamy zamiar ustalić w jakiej formie
materiały mają być przekazywane radnym prosimy o uzupełnienie aktualnych danych w tym
adresu e-mail.
Radny Gorzeliński poprosił o możliwość podpięcia laptopa i udostępnienia jakiejś przedłużki.
Przewodniczący Rady poinformował, że w tej kwestii nie będzie problemów.
Na tym posiedzenie I Sesji Rady Miejskiej zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady:

Paulina Mielcarek

Olgierd Wajsnis
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Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej.
Załącznik nr 2 – lista obecności sołtysów.
Załącznik nr 3 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Załącznik nr 4 – lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 5 - karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Załącznik nr 6 – protokół z głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Załącznik nr 7 - uchwała nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Załącznik nr 8 - karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Pleszewie.
Załącznik nr 9 - protokół z głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Załącznik nr 10 - uchwała nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Załącznik nr 11 - uchwała nr I/3/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (M. Adamka).
Załącznik nr 12 - uchwała nr I/4/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (A. Ptaka).
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