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Protokół nr I/2010 
Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

w dniu 13 grudnia 2010 r. 
 
 

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w godz. 10.00-11.30 
W obradach uczestniczyło 15 radnych. Obecni byli sołtysi, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy 
gminy. 
 
1. Otwarcie sesji. 
Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej otworzył  Komisarz wyborczy Pan Maciej Ejsmont.  
 
2. Powitanie radnych, burmistrza, gości. 
Komisarz wyborczy powitał nowo wybraną panią burmistrz,  radnych i wszystkich zaproszonych 
gości. Pani burmistrz i radnym pogratulował wyboru. 
 
3. Przekazanie prowadzenia obrad radnemu seniorowi. 
Komisarz wyborczy przekazał prowadzenie obrad radnemu seniorowi panu Janowi Chmurze. 
 
Radny senior zwrócił się do obecnych o powstanie i wysłuchanie hymnu państwowego. 
Następnie minutą ciszy uczczono rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 
 
4. Stwierdzenie kworum. 
Radny senior pan Jan Chmura, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 
radnych, co stanowi kworum wystarczające dla prawomocności obrad w podejmowaniu uchwał.  
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
 
5. Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej  
 o wynikach wyborów i przebiegu głosowań. 
Informację o wynikach wyborów i ich przebiegu w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. 
przedstawiła przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pani Urszula Zaleska. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
6.  Ślubowanie radnych.  
Radny senior pan Jan Chmura 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". 
Wyczytywanych radnych prosił o powstanie i wypowiedzenie słowa " Ślubuję".    
 
Radna Monika Rejman (najmłodsza z radnych) wyczytała kolejno nazwiska radnych: 
 
1. Pani radna Bisek Halina  
 
2. Pani radna Chilińska Ela 
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3. Pan radny Chmura Jan 
 
4. Pan radny Czepil Roman 
 
5. Pani radna Jelewska Barbara 
 
6. Pan radny Masiuk Marek Jerzy 
 
7. Pan radny Marszał Jerzy 
 
8. Pan radny Pieroń Grzegorz 
 
9. Pan radny Rech Janusz Nikodem 
 
10. Pani radna Rejman Monika 
 
11. Pan radny Sakowicz Grzegorz  
 
12. Pani radna Sokołowska Maria 
 
13. Pan radny Szostak Bernard 
 
14. Pan radny Szymański Grzegorz 
 
15. Pan radny Trawczyński Tomasz Rafał 
Wyczytani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”, dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Radny senior pan Jan Chmura zwrócił się do radnych: szanowni państwo od tej chwili jesteście 
radnymi Rady Miejskiej w Głuszycy”. 
 
7.  Przyjęcie porządku obrad.  
Porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję. 
 
Radny senior poinformował, że 6 punktów porządku już zrealizowano, natomiast następne punkty 
należy przyjąć przez głosowanie. 
 
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
9. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
10. Przekazanie dalszego prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu 
 Rady. 
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
12. Sprawy różne 
13. Zakończenie sesji.  
 
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad od pkt 8 do pkt 13 
 za - 15 głosów 
/przy 15 obecnych na 15/ 
Ustalenia: porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny senior zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.  
 
1. Radna Maria Sokołowska zgłosiła radnego Tomasza Trawczyńskiego. Radny Tomasz 
Trawczyński wyraził zgodę. 
2. Radny Grzegorz Sakowicz zgłosił radnego Marka Masiuka. Radny Marek Masiuk wyraził zgodę. 
3. Radny Jerzy Marszał zgłosił radnego Grzegorza Pieronia. Radny Grzegorz Pieroń nie wyraził 
zgody. 
4. Radny Bernard Szostak zgłosił radnego Roman Czepila. Radny Roman Czepil wyraził zgodę. 
Innych propozycji nie zgłoszono. 
 
Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej  
za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 1 głos 
/przy 15 obecnych na 15/ 
Ustalenia: Rada powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Radny Tomasz Trawczyński, radny 
       Marek Masiuk, radny Roman Czepil. 
 
9.  Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej  
Radca prawny 
- wyjaśnił zasady głosowania na przewodniczącego rady: „Panie przewodniczący, wysoka rado, 
zgodnie z najnowszym orzecznictwem, kandydat do funkcji przewodniczącego rady jak i 
wiceprzewodniczącego rady nie może brać udziału w głosowaniu. Ta sytuacja jest stosunkowo 
świeża, ale już przetestowana w samorządach. Do głosowania uprawnionych będzie 14 radnych.  
Głosowanie będzie przeprowadzone w trybie tajnym i dzisiaj podstawowym zadaniem państwa jest 
dokonanie wyboru przewodniczącego rady, bo bez tego nie da się prowadzić prac samorządu, bo 
tylko przewodniczący będzie zwoływać następną sesję.” 
Radca prawny wyjaśnił również na czym polega ustawowy zapis „bezwzględna większość głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady” - w przypadku naszej rady zawsze to 
będzie 8 głosów. 
 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rady. 
 
Radna Barbara Jelewska zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorza Sakowicza. 
Radny Grzegorz Sakowicz, lat 45, wykształcenie wyższe, od urodzenia mieszka w Głuszycy. 
 
Radny Grzegorz Sakowicz wyraził zgodę. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radny senior zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart  
do głosowania i wybrała przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej spośród członków Komisji. 
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany radny Marek Masiuk. 
Przed aktem głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania: 
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej wyrazem „Za” 
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak 
„x” w kratce oznaczonej wyrazem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata. W 
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przypadku wstrzymania się od głosu znak „x” stawia się z lewej strony obok nazwiska kandydata w 
kratce oznaczonej wyrazem „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. postawienie znaku „x” w więcej niż jednej 
kratce albo niepostawienie znaku „x”w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 

Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Wyczytani w/g listy obecności radni kolejno podchodzili do urny oddając swój głos. 
Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów. 
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Masiuk odczytał protokół, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Liczba radnych Rady Miejskiej w Głuszycy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14, 
liczba kart wyjętych z urny 14, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 14, liczba 
głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 9, liczba głosów ważnie oddanych przeciw 
wyborowi kandydata 5. 
 

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła:, że Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Głuszycy został radny Pan Grzegorz Sakowicz. 
Ustalenia: Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  
        w Głuszycy została podjęta. 
Radny senior pogratulował wyboru Przewodniczącemu Rady. 
Nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej pan Grzegorz Sakowicz podziękował za wybór 
i zaufanie.  
 
10. Przekazanie dalszego prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. 
Radny senior przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 
Grzegorzowi Sakowiczowi. 
Radny Marek Masiuk 
- złożył wniosek o przerwę. 
Przewodniczący poddał pod glosowanie złożony wniosek. 
Radni w glosowaniu za - 10 głosów opowiedzieli się za przerwą w obradach. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
 
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący rady Grzegorz Sakowicz. 
 
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady zaproponował zgłaszanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
 
Radna Maria Sokołowska zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Nikodema Recha, który od 
urodzenia mieszka w Głuszycy, jest emerytowanym nauczycielem, posiada wyższe wykształcenie 
pedagogiczne, był wieloletnim dyrektorem Noworudzkiego Domu  Kultury, dyrektorem szkół w 
Nowej Rudzie. 
Radny Janusz Rech wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący rady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart  
do głosowania.  
Przed aktem głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania: 
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej wyrazem „Za” 
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak 
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„x” w kratce oznaczonej wyrazem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata. W 
przypadku wstrzymania się od głosu znak „x” stawia się z lewej strony obok nazwiska kandydata w 
kratce oznaczonej wyrazem „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. postawienie znaku „x” w więcej niż jednej 
kratce albo niepostawienie znaku „x”w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
 

Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej. Wyczytani w/g listy obecności radni kolejno podchodzili do urny oddając swój głos. 
Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów. 
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Masiuk odczytał protokół, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Liczba radnych Rady Miejskiej w Głuszycy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14, 
liczba kart wyjętych z urny 14, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 14,  
liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 9, liczba głosów ważnie oddanych przeciw 
wyborowi kandydata 5. 
 

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła:, że Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej  
w Głuszycy został radny Pan Janusz Rech. 
Ustalenia: Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
        w Głuszycy została podjęta. 
 
Przewodniczący Rady zaprosił Wiceprzewodniczącego Rady do stołu prezydialnego. 
12. Sprawy różne. 
1. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 
w terminie 30 dniu od dnia złożenia ślubowania. Niezłożenie w terminie oświadczenia 
majątkowego skutkuje konsekwencjami finansowymi. 
2. Radny Szymański zgłosił fakt powołania Klubu radnych „Nasz dom”. 
3. Radca prawny poinformował, że niezłożenie oświadczenia majątkowego oznacza w efekcie 
utratę mandatu. Jest pierwszy 30-dniowy termin licząc od dnia jutrzejszego. Jest wprowadzony 
dodatkowy termin, na wezwanie przewodniczącego rady 14 dni, jeżeli ktoś spóźni się z terminem 
30-dniowym. Nie zachowanie tego drugiego terminu oznacza utratę mandatu.  
4. Przewodniczący rady zaproponował, aby za pół godziny zwołać II sesję Rady Miejskiej, której 
głównym punktem porządku byłoby ślubowanie burmistrza. 
Radni w glosowaniu: za - 15 głosów propozycję przyjęli. 
W związku z tym, Przewodniczący Rady zwołał II sesję Rady Miejskiej na godz. 11.45 w dniu 
13grudnia 2010 r. 
 
13. Zakończenie obrad.  
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodniczący Rady Grzegorz Sakowicz 
zamknął I sesję VI kadencji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2010 r. 
 
Na tym protokołowanie zakończono. 
Protokoł.: Teodozja Nazarczuk 


