
Protokół  Nr I/2018

z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 20 listopada 2018roku

w godz. od 1600 do 1730

W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Borek 

Wlkp., sołtysi i mieszkańcy gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Sesję  prowadził  radny  senior,  którym  jest  Pan  Andrzej  Kubiak.

Przewodniczący obrad - Andrzej Kubiak powitał wszystkich radnych oraz gości, po czym

przedstawił proponowany porządek obrad.

Przedstawiam porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń Burmistrzowi oraz radnym.

3. Ślubowanie radnych.

4. Ślubowanie burmistrza.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej – podjęcie uchwały.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.

2) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

3) powołania Komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Ad.2.  Wręczenie zaświadczeń Burmistrzowi Borku Wlkp. oraz radnym.
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Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej – Wiesławę 

Wójcik o wręczenie Burmistrzowi Borku Wlkp. – Markowi Rożkowi  oraz radnym 

zaświadczeń o wyborze.

Ad.3. Ślubowanie radnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że art. 23a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym stanowi, że „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni

składają ślubowanie”

Dodał także, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 

"Tak mi dopomóż Bóg."

Radny – Andrzej Kubiak odczytał rotę 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”

Po  czym  odczytał  według  układu  alfabetycznego  nazwiska  i  imiona  radnych,  nazwisko

seniora radnego Andrzeja Kubiaka odczytał najmłodszy radny – Artur Osowicz.

Andrzejak Radosław                      „Ślubuję”   „tak mi dopomóż Bóg”

Chałupniaczak Leszek          „Ślubuję”   „tak mi dopomóż Bóg”

Dopierała Michał                           „Ślubuję”   „tak mi dopomóż Bóg”

Florczyk Damian                             „Ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”
 
Gałczyński Jacek                              „Ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”

Gawroński Romuald                         „Ślubuję”        

Jędrosz Róża                                      „Ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”

Kędzia Piotr                                         „Ślubuję”   „tak mi dopomóż Bóg”

Malicki Roman                                   „Ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”
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Osowicz Piotr                                      „Ślubuję”   „tak mi dopomóż Bóg”

Pawlak Tomasz                                   „Ślubuję”        

Przybylak Magdalena                         „Ślubuję”         

Wojciechowska Elżbieta                      „Ślubuję”   „tak mi dopomóż Bóg”

Szczepaniak Tomasz                            „Ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”

Kubiak Andrzej                                   „Ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”

Nikt z radnych nie odmówił ślubowania.

Po złożeniu ślubowania przez radnych, Przewodniczący obrad, na podstawie listy obecności

stwierdził,  że w sesji uczestniczy 15 radnych (ustawowo 15 radnych), co stanowi quorum,

przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad. 4. Ślubowanie Burmistrza.

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 08 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 z późn. zm.) objęcie urzędu

Burmistrza Borku Wlkp.  następuje z chwilą  złożenia wobec Rady Miejskiej  Borku Wlkp.

ślubowania. 

Następnie Burmistrz Marek Rożek złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując  urząd  burmistrza,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam  wierności  prawu,  a

powierzony  mi  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i  pomyślności

mieszkańców gminy”

„Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie Burmistrza zostało przez Rade przyjęte.

W tym punkcie Przewodniczący obrad pogratulował Burmistrzowi wyboru, życzył  samych

sukcesów na  koleje  pięć  lat,  zrealizowania  wszystkich  zamierzeń  i  spełnienia  marzeń  na

stanowisku Burmistrz.
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Ad.5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad – Andrzej Kubiak  poinformował, że zgodnie z art. 19 ustawy 

o  samorządzie  gminnym  „Rada  gminy  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,

w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym przystąpiono do wyłonienia składu komisji

skrutacyjnej.

W skład tej komisji zaproponowano:

Radną –Jędrosz   Różę – wyraziła zgodę.

Radnego –  Gałczyńskiego  Jacka  – wyraził zgodę.

Radnego – Malickiego Romana    – wyraził zgodę.

Następnie  Przewodniczący  obrad–  Andrzej  Kubiak  prosił  o  przegłosowanie

zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem proponowanego składu komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych, nikt nie

był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania, protokół głosowania stanowi załącznik

Nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  obrad  -  Andrzej  Kubiak  przedstawił  skład  w/w  komisji  w  kolejności

alfabetycznej i tak:

1. radny Gałczyński Jacek

2. radna  Jędrosz Róża

3. radny Malicki Roman

Następnie  Przewodniczący  obrad  prosił  o  podanie  kandydatur  na  stanowisko

przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Radny – Tomasz Szczepaniak zgłosił kandydaturę radnego – Tomasza Pawlaka, który wyraził

zgodę na kandydowanie. 

 Radna Róża Jędrosz zgłosiła kandydaturę radnego Damiana Florczyka, który wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  na  stanowisko

przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. kandyduje:

1. radny – Florczyk Damian
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2. radny – Pawlak Tomasz

po  czym  prosił  komisję  skrutacyjną  o  przystąpienie  do  pracy  i  przygotowanie  kart  do

głosowania, a następnie ogłosił przerwę.

Po  zakończeniu  prac  przygotowawczych  komisja  skrutacyjna  rozdała  radnym  karty  do

głosowania oraz wyjaśniła technikę głosowania.

Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania oddanych głosów.

Po zakończeniu  prac  przez  komisję  skrutacyjną  przewodniczący obrad  – Andrzej  Kubiak

zakończył przerwę i prosił wszystkich o wejście na salę.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny – Jacek Gałczyński odczytał  protokół komisji  

i  przedstawił  wyniki  głosowania,  protokół  ten  wraz  z  kartami  do  głosowania  stanowią

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny – Jacek Gałczyński poinformował, że

w wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej Borku Wlkp.

wybrany został radny – Tomasz Pawlak.

Po  czym  prowadzący  sesję  –  Andrzej  Kubiak  odczytał  uchwałę  w   sprawie  wyboru

przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Uchwała Nr I/1/2018 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący obrad – Andrzej Kubiak pogratulował wyboru radnemu Tomaszowi Pawlak

oraz przekazał mu dalsze prowadzenie sesji.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady – Tomasz  Pawlak podziękował  radnym za wybór  

i zaufanie. Ze swej strony zapewnił, że będzie dążył, aby czas obecnej kadencji został

bardzo dobrze wykorzystany dla dobra społeczności lokalnej i rozwoju naszej gminy, w

szczególności  przez  budowane  pozytywnego  wizerunku  w relacjach  Rada  Miejska  –

Burmistrz i pracownicy, a także sołtysi, przedsiębiorcy, organizacje i mieszkańcy.

Ad.6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Przewodniczący  Rady  –  Tomasz  Pawlak  zwrócił  się  do  radnych  zgodnie  

z tym punktem obrad o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Radny Michał Dopierała w skład komisji skrutacyjnej zaproponował tych samych radnych:

1. radny Gałczyński Jacek

2. radna Jędrosz Róża

3. radny Malicki Roman

Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej:

Za przyjęciem w/w składu komisji  głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie

wstrzymał  się od głosowania,  protokół  głosowania stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego

protokołu.

Radny– Tomasz Pawlak zgłosił kandydaturę radnego – Tomasza Szczepaniaka, który wyraził

zgodę na kandydowanie.

Radny – Leszek Chałupniczak  zgłosił  kandydaturę  radnej  – Magdaleny Przybylak,  która

wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny  Tomasz  Szczepaniak  zgłosił  radnego  –  Romualda  Gawrońskiego.  Radny  wyraził

zgodę na kandydowanie.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  na  stanowisko

wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp. kandydują następujący radni:
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1) radny – Gawroński Romuald 

2) radna – Przybylak Magdalena

3) radny – Szczepaniak Tomasz 

Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym 

Dalej  Przewodniczący  Rady  –  Tomasz  Pawlak  prosił  komisję  skrutacyjną  

o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym ogłosił krótka przerwę.

Po  zakończeniu  prac  przygotowawczych  komisja  skrutacyjna  rozdała  radnym  karty  do

głosowania, po czym radny – Jacek Gałczyński wyjaśnił technikę głosowania.

Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania oddanych głosów.

Następnie Przewodniczący Rady zakończył przerwę i prosił wszystkich o wejście na salę  

i odczytanie wyników głosowania.

Przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  –  Jacek  Gałczyński  odczytał  protokół  komisji  

i  przedstawił  wyniki  głosowania,   protokół  ten  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego

protokołu.  Następnie  Przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  poinformował,  że  w  wyniku

przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani:

1. radny – Romuald Gawroński, 

2. radny – Tomasz Szczepaniak.

Następnie  Przewodniczący  Rady  –  Tomasz  Pawlak  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru

Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.,  uchwała  w  w/w  sprawie  stanowi

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady poformował, że zgodnie z § 70 ust. 3 Statutu Gminy Borek Wlkp.

„Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  wybiera Rada”, w związku z powyższym proszę  

o podawanie kandydatów na w/w stanowisko.
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Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Artura 

Osowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury na stanowisko 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za wyborem radnego Artura Osowicza  na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej głosowało 7 radnych, protokół z głosowania stanowi załącznik nr 9 do 

niemniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawę należy wyjaśnić z Radcą Prawnym, czy 

radny Artur Osowicz został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej został 

bez rozpatrzenia. 

2) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady poformował, że zgodnie z § 94 ust. 3 Statutu Gminy Borek Wlkp.

„Przewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  wybiera  Rada”,  w  związku  

z powyższym proszę o podawanie kandydatów na w/w stanowisko.

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Andrzeja 

Kubiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury na stanowisko 

przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za wyborem radnego Andrzeja Kubiaka  na stanowisko Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji głosowało 9 radnych, protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi 

załącznik nr 10.
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Następnie Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.

Żadnych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało

9 radnych, 5 radnych wstrzymał się od głosowania, 1 radny był przeciwny, protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I/ 3/ 2018 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu, 

3) powołania Komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Gawroński przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej Borku Wlkp. głosowało

 15 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. Protokół 

z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I/ 4/ 2018 w w/w  sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Burmistrz pogratulował radnym wyboru przez społeczeństwo. Życzył radnym

aby pozostali wierni złożonej przysiędze, bo okres pięcioletni szybko minie i trzeba będzie

rozliczyć się przed społeczeństwem. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  pogratulował  Burmistrzowi  bardzo

wysokiego poparcia,  wszystkim radnym podziękował za wybór na Wiceprzewodniczącego

Rady oraz wyborcom z okręgu nr  1 wyboru  na radnego.  Radny deklarował  daleko idącą

współpracę  z  każdym,  ponieważ  liczy  się  jeden  cel,  a  mianowicie  dobro  naszych

mieszkańców i całej gminy. 

Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak  pogratulował wszystkim radnym wyboru. 

Pogratulował również Burmistrzowi ponownego wyboru na  stanowisko Burmistrza Borku 

Wlkp., wyraził także nadzieję na dobrą współpracę z Radą Miejską.
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Ad.7. Zakończenie.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku  obrad  oraz  brakiem  innych  głosów

Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak zakończył  I sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak
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	Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Artura Osowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
	W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
	Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Andrzeja Kubiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
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