Protokół Nr I/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu
VII Kadencja Samorządu Terytorialnego,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014r.
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100, która została zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Tarnobrzegu postanowieniem nr 231/2014 z dnia 25 listopada 2014r.
Na początku Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Danuta Kurgan wręczyła
wszystkim radnym zaświadczenia wyboru na radnych w dniu 16 listopada 2014r. i złożyła
gratulacje.
Radny senior Władysław Grzelak stwierdził, że rada jest prawomocna do podejmowania
uchwał i decyzji, bo wszyscy wybrani radni są obecni (lista obecności w zał. do protokołu).
Otwierając uroczyście I Sesję Rady Miejskiej w Przecławiu senior Władysław Grzelak
poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego.
Po zakończeniu podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji zapewniając,
że dołoży starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem, witając
jednocześnie Burmistrza Przecławia – Ryszarda Wolanina, Z-cę Burmistrza
E. Janusza Dybskiego, Skarbnika Gminy – Joannę Krzempek, radnych powiatowych Macieja
Jemioło i Mariusza Branasia oraz wszystkich gości, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
Następnie przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych
zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Prosząc wszystkich
o powstanie odczytał rotę ślubowania a radny Paweł Furman wyczytywał kolejno nazwiska
radnych, a każdy przechodząc do mównicy przed krzyżem, godłem z położoną prawą ręką
na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powtarzał słowo „Ślubuję” lub „Ślubuję, Tak mi
dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania prowadzący obrady Władysław Grzelak pogratulował wszystkim oraz
stwierdził, że radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Rady Miejskiej w
Przecławiu.
Przystępując do dalszej realizacji porządku obrad tj. wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Przecławiu poprosił o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję.
Radna Z. Jurek zgłosił Zenona Krawczyka, jako kandydata na funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Radny Zenon Krawczyk wyraził zgodę. Prowadzący obrady poprosił o dalsze zgłoszenia. Nie
widząc dalszych zgłoszeń zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych.
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Senior Władysław Grzelka stwierdził zamkniecie listy kandydatów. Następnie zaproponował
powołanie z radnych Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszeni Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej:
 Józef Bogdan zgłoszony przez radnego Stanisława Moździoch
 Joanna Kwaśniowska zgłoszona przez radnego Zbigniewa Jurka
 Sławomir Feląg zgłoszony przez radnego Marcina Cieślę
Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Za zgłoszonym składem
głosowali wszyscy radni tj. 15 głosów, „za” – co potwierdziło powołanie komisji skrutacyjnej
do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w następującym składzie:




Radny Józef Bogdan – przewodniczący
Radny Joanna Kwaśniowska – członek
Radny Sławomir Feląg – członek

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Po dokonaniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Józef Bogdan odczytał
protokół ogłaszając tym samym wyniki wyborów, z którego wynikało, że Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Przecławiu został wybrany Zenon Krawczyk – 15 głosami „za” (protokół
Komisji Skrutacyjnej w zał. do protokołu sesji).
Prowadzący obrady W. Grzelak odczytał Uchwałę Nr I.1.2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu.
Radny senior złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Miejskiej Z. Krawczykowi.
Burmistrz R. Wolanin pogratulował wyboru na funkcję przewodniczącego rady, która jest
istotną z punktu widzenia współpracy organu uchwałodawczego jak i wykonawczego. Do tej
pory wzajemnie rozumieliśmy się i przenosiliśmy na forum rady, gdzie po dyskusjach i
wymianie poglądów dochodziliśmy do rozsądnych i owocnych wniosków, uchwał i rozwiązań,
czego dowodem była bogata poprzednia kadencja. Złożył gratulacje również wszystkim
wybranych radnym, aby jako radni przestrzegali zasad, jakie narzuca ustawa, czyli głównie, że
nie jesteśmy związani postulatami swoich wyborów, ale należy patrzeć na gminę, jako całość i
rozumieć wszystkie jej potrzeby. I taką atmosferę będziemy wypracowywać, aby prowadzona
dyskusja przebiegała w dużo lepszej atmosferze niż to czasami bywało w poprzedniej kadencji.
Burmistrz nie będzie wracał do kampanii wyborczej niech pozostanie za nami drogą refleksji
niech każdy rozważy, co zrobił dobrze a co źle. Wszystkim życzył dużo, dużo satysfakcji i
trafnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi za złożone gratulacje i życzenia.
Z-ca Burmistrza E. J. Dybski przekazał, że cieszy się, że radny Z. Krawczyk został
przewodniczącym rady, bo posiada doświadczenie dobrze organizował prace rady i należy się
dalsza kontynuacja tego, co zostało rozpoczęte, abyśmy mogli dokończyć rozpoczęte zadania.
Pogratulował wszystkim radnym a ta współpraca na pewno będzie owocna dla naszego
społeczeństwo. Jako urzędnik wyborczy E. J. Dybski podziękował Miejskiej Komisji
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Wyborczej w Przecławiu pod przewodnictwem Danuty Kurgan. Przekazał, że komisja ta
wykonała dużo prac związanych z wyborami, które kontynuowano przez okres dwóch miesięcy
z dużym nasileniem przed samymi wyborami. Zgodnie z kalendarzem wyborczym i
wytycznymi otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu
wszystkie zadania zostały wykonane prawidłowo bez uwag i zastrzeżeń od mężów zaufania.
Komisja ta składała się z 8 osób, były też osoby z naszego urzędu i dobrze, bo szereg czynności,
które były do wykonania osoby z zewnątrz miałaby problemy. W wytycznych są założenia, że
powinny być w komisji osoby, które mają doświadczenie, a te wybory były prowadzone na
podstawie nowej ustawy Kodeksu wyborczego. Na terenie naszej gminy działało 10
Obwodowych Komisji Wyborczych, której członkowie zostali przeszkoleni i służyliśmy im
zawsze pomocą. Komisje te też pracowały wzorowo i prawidłowo nie było żadnych uwag,
mimo, że mężów zaufania było dużo w każdej komisji. Jedyny komitet wniósł pismo do
Miejskiej Komisji Wyborczej, ale nie miał racji w żadnym z poruszanych punktach tego pisma,
bo wszystko było prowadzone zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego. Odpowiedź została
przesłana do pełnomocnika tego komitetu. Nie chcieliśmy z tego robić większego użytku, bo
to się kwalifikowało do opublikowania, żeby wyborcy wiedzieli, jak co niektórzy nie mają
wiedzy na ten temat wyborców. Wybory z I tury i ponowne zostały rozliczone. Kończąc swoje
wystąpienie jeszcze raz, podziękował przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej z-cy i
wszystkim członkom.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk pogratulował wyboru Burmistrzowi w
wyborach ponownych ogłaszając przerwę w sesji do 06.12.2014r.
Protokolant:
D. Kurgan

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Krawczyk

3

